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Quina és la saviesa que han cultivat i han practicat les dones en les diferents tradicions
religioses? Quines són les estratègies que han desenvolupat malgrat les desigualtats i
la invisibilització? Què poden aportar al món d’avui?
Durant l’any 2021, la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia
ha impulsat el cicle Religions, espiritualitats i feminismes, que ha permès compartit la
veu de moltes dones que ens han ajudat a donar resposta a aquestes preguntes.
El punt de partida han estat els tres materials elaborats per l’Associació Unesco per al
Diàleg Interreligiós - AUDIR, per encàrrec de la Direcció General d’Afers Religiosos,
amb l’objectiu de mostrar el patrimoni cultural, ètic i espiritual femení nascut de
l’experiència religiosa. El cicle Religions, espiritualitats i feminismes s’ha programat per
presentar i donar a conèixer aquests materials, i facilitar que aquesta perspectiva
inclusiva pugui anar arrelant en el conjunt de la societat catalana.
A continuació trobareu el tercer document, “Dones, espiritualitat, feminismes. Guia
d’ús del dossier pedagògic” que vol ser un acompanyament per facilitar l’aplicació del
dossier pedagògic Dones, espiritualitat, feminismes a l’aula i/o en contextos educatius,
dirigit a l’alumnat de secundària. Totes els materials els trobareu en línia al web de la
Direcció General d’Afers Religiosos www.gencat.cat/afersreligiosos

Direcció General d’Afers Religiosos
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Presentació
Aquesta guia vol ser un acompanyament per facilitar l’aplicació del dossier pedagògic
Dones, espiritualitat, feminismes a l’aula i/o en contextos educatius, dirigit a l’alumnat
de secundària.
L’objectiu és donar unes orientacions metodològiques que serveixin com a full de ruta
per recórrer cada un dels barris i itineraris del procés. Aquestes orientacions aniran
guiant el recorregut i donant pistes per facilitar l’aplicació. Per tal de donar qualitat
pedagògica al material, s’han fet servir eines metodològiques pròpies del camp
educatiu: les mateixes que es fan servir a les escoles innovadores per assolir
coneixement i aprenentatges.
Per tant, abans d’aquestes orientacions metodològiques, es presenten molt breument,
i com a marc general, el context educatiu i les bases de la proposta. Així doncs, es fa
referència a la neuroeducació per avalar els fonaments neurodidàctics que hi ha a la
base de cada itinerari, a la competència d’aprendre a aprendre des de com i de quina
manera exercitar el pensament amb les rutines i destreses de pensament que ajuden
a l’organització i la consolidació de l’aprenentatge, donat que en trobem, com a mínim,
una en cada un dels itineraris. També es posa l’atenció en el treball cooperatiu i les
tècniques cooperatives, atès que és una proposta de treball present durant tot el
material; en les intel·ligències múltiples, considerades a la proposta final de cada
itinerari, i, en darrer lloc, però no menys important, en l’avaluació i la metacognició,
com a elements fonamentals en el procés de coneixement i aprenentatge. Tot plegat,
sempre donant veu a experts del món educatiu.
Comencem, doncs, el camí.
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1. MARC CONTEXTUAL
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1.1. El context de l’educació: La neuroeducació
«Intentar ensenyar sense conèixer com funciona el cervell, és alguna cosa així
com intentar dissenyar un guant sense mai abans haver vist una mà.»
Francisco Mora, doctor en Neurociència i Medicina
A finals del segle xx, sorgeix una nova cultura —encara present al segle actual— en la
qual el funcionament del cervell té un protagonisme essencial. Tot el que l’ésser humà
és, fa, sent, pensa, pateix, aprèn, etc. és fruit d’aquest funcionament. Factors com la
memòria, l’atenció o l’aprenentatge estan íntimament relacionats amb la manera de
funcionar del cervell, amb el seu ritme de formació i maduresa, amb la formació dels
seus circuits, etc. Tots aquests factors són determinants en el camp de l’educació. Per
tant, en l’educació no podem deixar de banda la disciplina de la neurociència. És des
d’aquesta perspectiva que podem —i és necessari— parlar de la neuroeducació.
En el camp de l’educació, tradicionalment, hi ha dues disciplines que sempre han estat
presents i que han ajudat a la millora de la tasca educativa: la pedagogia i la psicologia.
Avui en dia, és inevitable afegir-hi aquesta tercera disciplina, la neuroeducació, que
aportarà, als coneixements que ja teníem, altres factors importants, com el
coneixement sobre la manera com funciona i opera el nostre cervell, quines
estratègies didàctiques convenen i en quin moment de l’aprenentatge, quines accions
seran millors per a una seqüència o una altra, i també com podem treballar amb cada
alumne, tenint en compte que cada cervell és únic. Com diu Chema Lázaro, mestre de
primària i coordinador del curs «Neurodidàctica: cervell i aprenentatge» a la UNIR, «el
cervell de cada nen és únic i, per tant, s’ha de personalitzar l’aprenentatge al màxim
possible». O, com diu David Bueno, director de la càtedra de Neuroeducació de la
Universitat de Barcelona, «cada persona és diferent i no podem fer passar a tots pel
mateix procés educatiu». A això ens hi ajuden aquestes noves disciplines, la
neuroeducació i la neurodidàctica, que han arribat per quedar-se.
Per tant, des de la neuroeducació, sumem les mirades de la psicologia (que ens
ensenya el comportament de la ment i els seus processos), la pedagogia (més
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enfocada a l’educació i l’aprenentatge) i la neurociència (que ens dona nous
coneixements sobre el funcionament del cervell).
En aquests material, s’han volgut tenir en compte aquestes noves línies educatives en
el disseny de les propostes didàctiques. Segons Anna Forés, pedagoga, escriptora i
actualment professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la
Universitat de Barcelona, hi ha uns fonaments neurodidàctics que s’han de considerar i
tenir en compte per dissenyar una proposta d’activitat. Són els següents: cooperació
del professorat, avaluació inicial, objectius i criteris d’èxit, atenció, pensament crític i
creatiu, treball cooperatiu, avaluació i feedback, memòria, metacognició i impacte.
Com es pot observar en aquest material, cada itinerari segueix aquesta proposta que
ens aconsella la neurodidàctica, oferint: un moment inicial de consciència de
coneixements previs, que es duu a terme amb les rutines de pensament; és important
conèixer què saben els alumnes i des d’ells fer conscient d’on parteixen; objectius clars
per a cada un dels itineraris, que hem anomenat «horitzons», per saber com assoliran
l’èxit; propostes metodològiques que fomenten l’atenció, donat que és un factor clau
de l’aprenentatge o de la consolidació de coneixement; propostes metodològiques
per afavorir el pensament crític i creatiu, saber per què estan fent la tasca
encomanada i ajudar que se sentin protagonistes del seu propi aprenentatge;
tècniques concretes per a la realització de la feina proposada en treball cooperatiu;
exercitació de les diferents memòries (semàntica, episòdica, executiva, sensorial...);
una invitació a fer conscient què he après i com ho he après, és a dir, metacognició, i,
finalment, una proposta de producte que generi impacte, que generi evidència
d’aplicació en altres contextos o situacions.
A continuació, anirem desenvolupant tots aquests factors, abordarem les rutines i
destreses de pensament, les tècniques de treball cooperatiu, i oferirem orientacions
metodològiques que facilitin la tasca del professor o professora i/o de l’educador o
educadora.
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1.2. Exercitar el pensament: Rutines i destreses de pensament
Segons l’estudi Project Zero de la Universitat de Harvard, portat a terme per autors de
referència com David Perkins, Robert J. Swartz, Ron Ritchhart, Howard Gardner o Shari
Tishman, entre d’altres, el Visible Thinking és un marc conceptual flexible i sistemàtic
basat en la investigació, i té com a objectiu integrar el desenvolupament del
pensament dels estudiants en l’aprenentatge dels continguts.
Les rutines i destreses de pensament són eines per afavorir aquest pensament eficaç
dels alumnes amb una aplicació directa i efectiva a l’aula, potenciant al màxim la seva
capacitat de pensar, reflexionar i raonar, alhora que es fa visible aquest pensament.
El que volem dels nostres alumnes és que assoleixin un pensament eficaç, és a dir, que
siguin capaços de portar a terme actuacions meditades de pensament, de prendre
decisions conscients, d’argumentar els seus punts de vista de manera crítica i
coherent, de tenir capacitat d’anàlisi, de desenvolupar la seva creativitat, etc. Les
rutines i destreses de pensament, així com la metacognició, ajuden a assolir aquest
pensament eficaç. L’objectiu és treure tot el potencial de cada alumne per tal de
millorar el seu aprenentatge, que el seu pensament sigui de qualitat, preparar-lo
perquè en la seva vida quotidiana pugui enfrontar-se als problemes que se li presentin
i resoldre’ls amb la major eficàcia i destresa possibles, i saber escollir i prendre
decisions amb la major consciència possible de la situació. En definitiva, preparar-los
per a la seva vida, la vida real.
Cadascuna d’aquestes rutines i destreses de pensament té una finalitat i un mètode
concrets. Per tant, amb patrons molt senzills, s’afavoreix l’entrenament i la integració
del mètode, de manera que, amb el temps, els alumnes les arriben a utilitzar de
manera natural en el seu propi procés mental.
El patró de les rutines de pensament és més senzill que el de les destreses. Això
afavoreix la facilitat d’ús per part dels alumnes. Són seqüències curtes de dos o tres
passos que obren la ment, apunten direccions de pensament i els ajuden en la seva
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estructura mental. Les destreses de pensament, en canvi, són una mica més
elaborades i fan visible el pensament amb els seus organitzadors gràfics. Hi ha més
passos a fer, i aquests tenen un ordre per tal de fer conscient com funciona el
raonament i el pensament.

1.2.1. Rutines de pensament
Les rutines de pensament són aquells instruments que ajuden a generar patrons de
pensament. Els alumnes discuteixen, exploren i gestionen el seu pensament, alhora
que descobreixen i generen nous pensaments, reflexions i raonaments. Són senzills
patrons que ajuden els alumnes a aprendre a pensar. Al contrari del que pot semblar,
no ens fan «perdre temps», sinó que milloren el que estem intentant fer a l’aula.
Per tant, les rutines de pensament:
•

Són estratègies de pensament breus i fàcils d’aprendre que orienten el
pensament dels estudiants i donen estructura a les discussions a l’aula.

•

Si s’utilitzen freqüentment i amb flexibilitat, es converteixen en la manera
natural de pensar i de fer servir els continguts curriculars dins de l’aula.

•

Es tracta de senzills protocols, petites seqüències de tres o quatre preguntes o
passos, que serveixen per explorar idees relacionades amb el tema en qüestió.

Tot i que són molt versàtils i es poden utilitzar per a diverses finalitats, les podem
agrupar de la següent manera:
Establir connexions:
•

3-2-1 pont

•

Pensa – connecta – explora

•

Connectar – estendre – desafiar

•

Generar – classificar – connectar – elaborar

•

Abans pensava... i ara penso...

•

Semàfor
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Termòmetre

Comprendre idees i extreure conclusions:
•

CSI: Color, símbol, imatge

•

Posa un titular (Headlines)

•

Juga a explicar

•

KWL (what I know, what I want to know, what I have learned): què sé, què vull
saber, què he après

•

2 × 2 (2 paraules, 2 idees)

•

Paraula, idea, frase

Treballar la creativitat:
•

Preguntes estrella (Question Stars)

•

Un pas a l’interior (Step inside)

•

A la cacera de la creativitat

•

Encaixa?

Trobar l’equilibri entre idees:
•

Ara aquí, abans allà

•

Fem justícia: ara, a continuació, més tard

•

El quadern del periodista

•

El joc de la soga

Descriure el que està passant:
•

Veig – penso – em pregunto

•

Observar – pensar – preguntar-se

•

Celebrar – problematitzar – recrear

Crear explicacions:
•

Pensar entre dos i compartir (Think-Pair- Share)

•

Punts cardinals (o brúixola)
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Què et fa dir això?

•

Preguntes provocadores

•

Cercle de punts de vista

•

Penso – m’interessa – investigo

Guia d’ús del dossier pedagògic

A continuació, desenvoluparem les rutines de pensament que es proposen en aquest
material.
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1.2.1.1. KWL (Know, Want, Learn)
• Finalitat:
Ajuda a proporcionar una estructura de pensament als alumnes per fer conscients tres
aspectes: el que saben d’un tema en concret, el que voldrien saber i el que han après
sobre el tema en qüestió. Ajuda també a connectar amb coneixements previs sobre el
que s’està tractant, a estimular la curiositat, fomentar l’aprenentatge autònom i fer
conscient l’aprenentatge.
• Aplicació:
Aquesta rutina de pensament es pot utilitzar a l’inici del tema a tractar, per afavorir
que els alumnes es facin les seves pròpies preguntes i obrin vies de recerca i
investigació, i també al final del tema, per fer conscient el que ara ja saben i abans no
sabien.
• Mètode:
Els alumnes s’han de situar en cadascun dels tres moments i escriure la resposta a les
tres preguntes:
– Què sé d’aquest tema? (Allò que creus que saps)
– Què vull saber? (Què voldria saber d’aquest tema i que sé que no sé. Què
t’agradaria investigar...)
– Què he après?
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KWL (Know, Want, Learn)

Què en sé?

Què vull saber?

Què he après?
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1.2.1.2. Cercle de punts de vista
• Finalitat:
Ajuda els estudiants a considerar diferents perspectives i punts de vista en relació amb
un tema. Els facilita situar-se des de posicions i punts de vista que no havien
contemplat i obrir-se a altres maneres de contemplar diferents situacions.

• Aplicació:
Es planteja un tema i es fa una pluja d’idees de les diferents perspectives des d’on es
pot considerar el tema. (De vegades pot passar que aquests punts de vista ja vinguin
donats.) Els alumnes se situen en un d’aquests punts de vista o en un personatge que
ho viuria o veuria d’aquella manera, i segueixen els passos de la rutina.

• Mètode:
La rutina té quatre passos:
1. Estic pensant en... (tema) des del punt de vista de...
2. Jo crec... (L’alumne descriu el tema des del punt de vista del personatge on se
situa. Es tracta d’actuar o adoptar el paper d’aquella persona o personatge.)
3. Una pregunta que jo tinc des d’aquest punt de vista és... (Formula una pregunta
des del punt de vista del personatge en concret.)
4. (Quan tots els alumnes han fet els tres primers passos...) Quines noves idees
tens d’aquest tema que abans no tenies?
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1.2.1.3. Posa un titular (Headlines)
• Finalitat:
Ajuda a identificar les idees centrals d’allò que s’ha estudiat o que es vol tractar, i a
resumir i connectar amb conclusions personals.
També ajuda el professor o professora i l’educador o educadora a veure d’on parteixen
els alumnes i a reflexionar sobre el canvi que pot experimentar el pensament després
d’estudiar un tema més profundament o de considerar altres punts de vista.
(Podria ser interessant combinar-la amb la rutina Think-Pair-Share.)

• Aplicació:
A l’inici del tema o a l’inici i al final.
Serveix per conèixer els punts de partida dels alumnes, per reflexionar sobre com el
pensament pot canviar després d’un estudi amb profunditat o després d’haver
treballat un tema.

• Mètode:
1. L’alumne escriu un primer titular sobre el tema que s’ha estudiat o treballat:
Dona’m un titular.
El titular ha de respondre a un aspecte important que resumeixi el tema, una idea per
la qual pugui ser recordat, etc.
2. En acabar el tema, per exemple, es pot donar la possibilitat d’aprofundir més i es
pot canviar el titular: Dona’m un nou titular.
3. Adonar-se del canvi i d’allò que ha fet canviar el titular: En què ha canviat el meu
titular? Per què?
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TITULAR (HEADLINES)

Dona’m un titular

Per què?
En què ha canviat el meu titular?

Dona’m un nou titular
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1.2.1.4. Abans pensava... i ara penso...
• Finalitat:
Ajuda els estudiants a reflexionar sobre el seu pensament en relació amb un tema o
qüestió concrets, tot consolidant l’aprenentatge, identificant noves maneres
d’entendre, noves opinions, creences, etc. També ajuda a explorar com i per què ha
canviat el seu pensament després de treballar-ho. En explicar-ho, desenvolupen les
seves habilitats de raonament i reconeixen les relacions causa-efecte.

• Aplicació:
Al final de l’activitat. Després de llegir un text, de veure un vídeo, d’escoltar les
explicacions d’un tema, d’haver treballat una unitat…

• Mètode:
1. Demanar als alumnes que pensin una idea que tenien abans sobre el tema en
qüestió i que ara ha canviat.
2. Escriure aquesta idea en una part de la rutina i a l’altra part el pensament/idea que
s’ha transformat després de fer el tema o l’activitat.
3. Posar-ho en comú llegint-ho tots en veu alta i construint la frase: Abans pensava… i
ara penso…
(La descripció del pensament ha de ser breu i concreta.)
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ABANS PENSAVA... ARA PENSO...
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1.2.1.5. Preguntes estrella
• Finalitat:
Ajuda els alumnes a generar preguntes per arribar a una comprensió més profunda del
tema que es vol treballar, a aprofundir en allò que sé i que necessito saber i a
seleccionar la informació important. També ajuda a saber preguntar, a crear preguntes
rellevants per a les diferents disciplines, i a percebre la complexitat i profunditat de les
situacions.
Serveix per a la resolució de problemes, per interpretar obres d’art, llibres,
esdeveniments històrics, nous conceptes...
• Aplicació:
Es pot utilitzar a l’inici del tema per despertar la curiositat dels alumnes i obrir nous
camins o perspectives. Es pot fer individualment o començar per parelles o petits
grups.
• Mètode:
1. Fer una «pluja de preguntes» (entre 10 i 15) sobre la matèria, tema, concepte,
etc.
– Per què...?
– Què seria diferent si...?
– Quins són els motius o la raó...?
– I si...?
– Quin és l’objectiu o la funció de...?
– Què passaria si sabéssim...?
2. Revisar la llista de preguntes i posar un asterisc a les que semblin més
interessants.
3. Escollir una o dues preguntes per dialogar uns minuts sobre aquestes o sobre
les respostes que donarien.
4. Reflexionar: Quines noves idees tens ara sobre la matèria, tema, concepte...
inicial?
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PREGUNTES ESTRELLA

Per què…?
Què seria
diferent si…?

Tema…

Què passaria
si…?

I si…?

Quin és
l’objectiu
de…?
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1.2.1.6. Punts cardinals
• Finalitat:
Aquesta rutina s’utilitza per introduir un tema o una qüestió a partir del que ja es
coneix, i, a continuació, desenvolupar el tema.
• Aplicació:
Es treballa a partir de les lletres dels quatre pols de la brúixola: N (Nord), S (Sud), E
(Est), O (Oest).
Cada una d’aquestes lletres té un significat a la rutina. N: Necessitats; E: Emocions; O:
Obstacles; S: Situació de partida i Suggeriments.
• Mètode:
1. Es comença pel Nord, és a dir, per la lletra N, les Necessitats, i es llancen preguntes
com: Què és allò que necessito saber o descobrir sobre el tema en qüestió? Quina altra
informació m’ajudaria a saber sobre això?
2. Es treballa la lletra E, les Emocions (convé començar pel més positiu), i es fan
preguntes com: Què m’agrada? Què m’emociona d’aquest tema o d’aquesta qüestió?
3. S’aborden els Obstacles, lletra O (Oest): Què em preocupa sobre això? Què és el que
no veig clar? (De vegades trobem la lletra W, en anglès: worries.)
4. Anem a la Situació de partida i als Suggeriments, lletra S (Sud), amb preguntes com:
Quin era el meu coneixement sobre això abans de començar? I, ara, quines propostes
tinc per avançar o descobrir més coses sobre el tema?
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PUNTS CARDINALS
Necessito saber:
Què és allò que necessito saber o descobrir sobre el tema en qüestió?
Quina altra informació m’ajudaria a saber sobre això?

Emoció:
Obstacles:
Què em preocupa sobre això?
Què és el que no veig clar?

Oest

Nord

Est

Què m’agrada? Què m’emociona d’aquest tema
o d’aquesta qüestió?

Situació de partida i suggerències:
Quin era el meu coneixement sobre això abans de començar?
I, ara, quines propostes tinc per avançar o descobrir més coses sobre el tema?

Sud
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1.2.1.7. RAP (revisar – ampliar – preguntar)
• Finalitat:
Aquesta rutina serveix per fer conscients els coneixements que es tenen d’un tema en
concret (revisar), despertar la curiositat per nous coneixements (ampliar) i investigar
allò que es vol saber i encara no se sap (preguntar).
• Aplicació:
Es pot aplicar tant a l’inici com al final d’un tema. A l’inici, ajudarà a connectar amb els
coneixements previs i disposar-se per a l’entrada de nous coneixements d’una manera
activa. Si es fa al final, després d’haver treballat un tema, serveix per fer conscient
l’aprenentatge i alhora deixar la porta oberta a seguir aprofundint.
• Mètode:
1. Revisar: Es fa una llista de punts de coneixement, o bé previ o bé assolit.
2. Ampliar: Es detalla què es vol saber més i es promou la recerca activa per ampliar
coneixements.
3. Preguntar: S’obre la possibilitat d’aprofundir en allò que s’ha ampliat, investigant i
adquirint nous coneixements o noves vies d’exploració.
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RAP (revisar, ampliar, preguntar)

REVISAR

AMPLIAR

PREGUNTAR
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1.2.1.8. Veig – penso – em pregunto
• Finalitat:
Ajuda els alumnes a ser curosos en les observacions i interpretacions.

• Aplicació:
A l’inici d’un nou tema, com a punt d’entrada o per connectar amb un objectiu del
tema.

• Mètode:
Els alumnes treballen de manera individual abans de compartir amb els altres.
1. Escriuen el que han vist (sense interpretacions).
2. Escriuen el que pensen del que han vist.
3. Escriuen les preguntes, qüestions o interrogants que els planteja allò que han vist.
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VEIG – PENSO – EM PREGUNTO
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1.2.1.9. 3-2-1 pont
• Finalitat:
Serveix per plasmar i descobrir idees i pensaments sobre un tema abans i després
d’haver-lo estudiat o treballat, i establir un pont i una connexió entre aquestes idees
prèvies i les posteriors. També és útil per evidenciar el que s’ha après després d’haver
aprofundit en un tema.

• Aplicació:
Es pot utilitzar sempre que s’adquireix una nova informació, de manera que es pugui
construir un pont entre els coneixements previs de l’alumne i el nou aprenentatge.

• Mètode:
1. Davant un concepte o contingut, els alumnes escriuen 3 idees, 2 preguntes i 1
metàfora o analogia abans de realitzar l’activitat o tractar el tema.
2. Es realitza l’activitat sobre el concepte/contingut: vídeo, imatges, lectura,
explicació… , o es treballa el tema en qüestió.
3. Un cop finalitzada l’activitat, els alumnes completen una altra vegada el 3-2-1.
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3-2-1 PONT
3 idees

2 preguntes

1 imatge

3 idees

2 preguntes

1 imatge
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1.2.1.10. Un pas a l’interior (Step inside)
• Finalitat:
Ajuda els alumnes a empatitzar i explorar diferents perspectives i punts de vista, alhora
que s’imaginen problemes, altres opcions, esdeveniments diferents... Ajuda a obrir el
pensament i la ment a noves maneres de veure les coses, a considerar altres
perspectives d’una situació, problema, etc. que han d’estudiar o aprofundir. També
serveix per ajudar a concretar idees més abstractes.

• Aplicació:
Es planteja un tema (esdeveniment, problema, etc.) i es demana als alumnes que se
situïn en diferents rols o personatges davant aquest determinat esdeveniment o
problema per empatitzar amb la situació. Es tracta d’obrir la ment i el pensament a
partir de diferents preguntes.

• Mètode:
Es plantegen als alumnes les següents qüestions:
– Què percep (veu, escolta...) el personatge en qüestió?
– Què sap o què pensa sobre la situació, esdeveniment, etc.?
– Què el preocupa?
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1.2.1.11. El semàfor
• Finalitat:
Ajuda a organitzar el pensament i l’aprenentatge en diferents nivells (certesa, dubte,
incertesa) provocant reflexions i qüestionaments sobre la matèria.

• Aplicació:
Es pot utilitzar a l’inici de la matèria per organitzar el pensament, i també al final del
tema, per avaluar o autoavaluar-se.

• Mètode:
Davant d’una informació o del contingut a tractar, els alumnes classifiquen la
informació en llums verds, grocs i vermells de la següent manera:
Verd: allò que em sembla clar o verídic. Allò de què no tinc dubte. O allò que he entès
o que ja he après si estic avaluant. Pot ser la resposta a la pregunta: Què sé? o Què
entenc?
Groc: aquells aspectes que no em semblen gaire clars o dels quals encara tinc dubtes.
Pot ser la resposta a preguntar-se: Què em genera dubtes?
Vermell: allò que penso que és fals. O, si estic avaluant, allò que soc conscient que
encara no sé i hauria de saber més. Pot ser la resposta a: Què és allò que no sé i fins
ara no he tingut interès o oportunitat d’aprendre?
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EL SEMÀFOR
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1.2.1.12. CSI (color, símbol, imatge)
• Finalitat:
Fer visible el pensament amb altres recursos diferents del llenguatge oral o escrit.
L’objectiu és identificar allò essencial de les seves idees i expressar-ho de manera no
verbal ni escrita, és a dir, amb pensament metafòric, i elaborar el propi coneixement.

• Aplicació:
Per expressar la comprensió d’allò que s’ha vist, llegit o escoltat.
Per fixar aprenentatges previs.
Per expressar esdeveniments importants i les connexions que els alumnes hi fan.

• Mètode:
Amb el color, el símbol i la imatge, els alumnes representen tres idees importants per a
ells sobre el tema en qüestió. Un color que reflecteixi l’essència d’aquesta idea. Un
símbol que representi la idea. Una imatge o metàfora que parli de la idea.
Posteriorment, es comparteix.
En veure les imatges, el professor o professora també es fa una idea ràpida de com
entenen els alumnes allò que estan tractant.
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CSI (color, símbol, imatge)
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1.2.1.13. Pensar entre dos i compartir (Think-Pair-Share)
• Finalitat:
Aquesta rutina fomenta la comprensió dels conceptes a partir del raonament i
l’explicació activa entre iguals. Afavoreix entendre diferents perspectives a través del
diàleg, crear conclusions conjuntes i poder compartir-ho. També ajuda a trencar la
rutina de les activitats per donar dinamisme a l’aula.

• Aplicació:
Enmig de l’activitat es fa una aturada per aplicar la rutina. Es pot fer servir tantes
vegades com calgui. També és útil al final de l’activitat o tema per arribar a conclusions
conjuntes i compartir-les.
• Mètode:
Es formen parelles per parlar sobre el tema que estan treballant. Un comença i l’altre
escolta.
Quan acaben, els alumnes s’intercanvien els rols. Després dialoguen, es fan preguntes i
arriben a acords i conclusions conjuntes, que podran compartir amb la resta de l’aula.
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1.2.2. Destreses de pensament
Les destreses de pensament fan un pas més respecte a les rutines de pensament. Estan
enfocades, especialment, a donar resposta a dos processos de pensament diferents: la
presa de decisions i la resolució de problemes.
Robert Swartz, doctor en Filosofia i professor emèrit a la Universitat de Massachusetts,
destaca tres tipus de destreses per treballar el pensament amb els alumnes. En primer
lloc, les que faciliten el pensament creatiu, és a dir, aquelles que condueixen a la
generació d’idees. En segon lloc, les que proporcionen habilitats de comprensió de la
informació, és a dir, les que afavoreixen el pensament analític; les destreses per
clarificar i comprendre idees. I, en tercer lloc, les que permeten el desenvolupament
del pensament crític, és a dir, les que permeten avaluar si les idees són raonables o no.
Així doncs, amb les destreses de pensament, l’alumne s’entrena en l’ús de
procediments reflexius que serveixen per «ensenyar a pensar» i fer visible el
pensament.
Aquestes destreses fan servir organitzadors gràfics que s’associen a un mapa de
pensament que, a poc a poc, va generant un mètode en l’alumne, fins al punt que el
farà servir i l’aplicarà autònomament a la seva vida i a les seves pròpies circumstàncies,
més enllà de l’aula.
Per tant, podem dir que les destreses de pensament no només generen coneixement,
desenvolupen la imaginació, generen idees i les clarifiquen, i ajuden a comprendre
millor la informació i a avaluar-la, sinó que també desenvolupen el pensament crític,
ajuden a extreure conclusions, a prendre decisions i a enfocar la solució de problemes.
N’hi ha de diferents tipus. Entre d’altres, destaquen:
•

Compara i contrasta

•

Presa de decisions

•

Les parts i el tot

•

Preguntes creatives

•

Penso en les opcions

•

OPV (Other Point of View)
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Fiabilitat de les fonts

•

Predicció amb destresa

•

Metàfora

•

Mapes mentals

•

Generar – classificar – connectar – elaborar

•

El pop

•

...
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A continuació, s’ofereixen alguns d’aquests organitzadors. I a l’apartat «Orientacions
metodològiques» es desenvoluparan amb més detall les destreses utilitzades en
aquest material.
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1.2.2.1. Compara i contrasta
• Finalitat:
Analitzar objectes, situacions, etc. per reflexionar sobre aquesta comparació i
extreure’n conclusions, de manera que el procés ajudi els alumnes a treballar
l’autonomia i la pròpia eficiència a l’hora de resoldre els problemes que es presenten
en el seu context.
• Aplicació:
S’aplica quan existeixin dues parts, situacions, realitats, conceptes, moments històrics,
personatges... que es puguin comparar per analitzar la situació i extreure conclusions.
• Mètode:
1. Definir les dues coses que es volen comparar i contrastar. A continuació, observar en
què s’assemblen i escriure la llista.
2. Centrar-se en les diferències escollint l’aspecte que es vol observar. Una vegada s’ha
definit, a dreta i esquerra s’escriuen les diferències respecte a aquest aspecte.
3. Un cop s’han fet conscients les semblances i diferències, es contempla el conjunt i es
poden fer preguntes com:
– Quines són les semblances més importants?
– I les diferències més significatives?
– Les puc categoritzar o agrupar d’alguna manera?
4. Extreure conclusions.
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COMPARA I CONTRASTA

En què s’assemblen?

En què es diferencien?
Quant a…

Conclusions
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1.2.2.2. Presa de decisions
• Finalitat:
Aquesta destresa té com a objectiu considerar les conseqüències de cada opció per
poder prendre una decisió. Ajuda a organitzar el pensament per entrenar-se en la
presa de decisions i a construir opinions crítiques.
• Aplicació:
Per prendre decisions davant un problema o davant una situació en un treball d’equip.
S’analitza un problema i es consideren les possibles solucions, i al final s’escull quina és
la més adient.
• Mètode:
1. Considerar totes les opcions possibles davant la situació o problema sobre el qual
s’ha de prendre una decisió. Són opcions que responen a la pregunta: Què puc fer?
2. Escollir l’opció considerada. De totes les anteriors, quina opció és l’escollida per
continuar amb la destresa (es pot repetir el procés després considerant una altra
opció).
3. En un moment de reflexió, escric les conseqüències, la justificació i el valor.
– Les conseqüències que hi hauria si és escollida aquesta opció que estic
considerant. Les categoritzo en «positives» o «negatives» escrivint el signe
corresponent a la columna de l’esquerra.
– Quines justificacions trobo per escollir aquesta opció. Les categoritzo en
«probable» o «no probable» respecte a les conseqüències que he escrit abans.
– Finalment, escric el valor respecte a les conseqüències i justificacions. Les
categoritzo en «molt important», «important» o «poc important».
4. Miro el conjunt i escric quina seria la meva elecció, considerant si aquella
opció és bona, adient, convenient, o no, i explicant el perquè.
Si el procés es fa contemplant diverses opcions, es pot prendre la decisió final tenint
en compte també les eleccions finals que s’han anat escrivint durant el procés.
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PRESA DE DECISIONS

OPCIONS
Què puc fer?

OPCIÓ CONSIDERADA

CONSEQÜÈNCIES

JUSTIFICACIÓ

+/-

VALOR
Mi/i/Pi

P/NP

ELECCIÓ

1- +/- Segons si l’opció considerada té conseqüències positives o negatives
2- Probable / No probable sobre les conseqüències de la primera columna
3- Molt important / Important / Poc important segons la importància que té
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1.2.2.3. Les parts i el tot
• Finalitat:
Aquesta destresa ajuda a analitzar totes les parts d’un objecte, situació, problema...
per poder veure la singularitat que caracteritza el tot i no perdre els detalls o la
importància de les parts.
• Aplicació:
Per fer visible la importància de tots els components i la funció de cada un d’aquests i
no perdre’s en la visió holística i global.
• Mètode:
1. Es defineix el que es vol mirar, el Tot. A continuació, es posa nom a les parts que té
aquest tot, és a dir, les parts de l’objecte, situació, problema, tema... que s’està
considerant.
2. Ens fem dues preguntes en referència a cadascuna de les parts detectades:
– Què passaria si faltés aquesta part?
– Quina és la funció d’aquesta part?
3. S’escriuen les conclusions de l’anàlisi.
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LES PARTS I EL TOT

EL TOT
LES PARTS

Què passaria si faltés aquesta part?

Quina és la funció d’aquesta part?

CONCLUSIÓ
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1.3. Treball cooperatiu
En el primer apartat d’aquest marc general, ja hem vist que els coneixements que
tenim avui en dia sobre el funcionament del cervell en relació amb l’aprenentatge ens
permeten enfocar les metodologies, activitats, etc. per tal que l’aprenentatge sigui
més significatiu. Això comporta la responsabilitat de crear situacions a l’aula que vagin
en consonància amb el cervell, és a dir, oferir eines, processos, maneres de fer que
siguin estimulants per als alumnes, que promoguin les interaccions socials i que
contemplin les diferents intel·ligències, memòries i estils d’aprenentatge.
El treball cooperatiu persegueix una organització d’aula i una manera de treballar que
s’acosta a l’experiència social i a la realitat que els alumnes es trobaran a la vida. Les
activitats de l’aula s’organitzaran amb una sèrie de tècniques que afavoriran
l’aprenentatge.
Amb el treball cooperatiu, els alumnes treballen de manera col·lectiva i col·laborativa, i
tots els membres del grup són igualment responsables del procés i el resultat final.
Cal destacar tres aspectes en el treball cooperatiu:
1. Els principis de l’aprenentatge cooperatiu
2. Els rols dels membres de l’equip
3. Les tècniques o dinàmiques cooperatives

1.3.1. Principis de l’aprenentatge cooperatiu
Per tal que un treball sigui cooperatiu, cal atendre diversos aspectes:
– Grups heterogenis: on hi hagi ajuda a tots els membres, i també disponibilitat.
Aquests grups afavoreixen la integració, l’ajuda mútua, la valoració individual i la
consciència de la necessitat del grup.
– Interdependència positiva: és a dir, tots necessiten dels altres. «Per fer la meva
tasca necessito la teva.» L’èxit només s’assoleix quan tothom posa en joc les seves
capacitats i quan tothom aporta la seva part. Només quan tots aconsegueixen els seus
objectius s’aconsegueix l’objectiu final de l’activitat.
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– Interacció simultània: els membres del grup treballen junts i s’enriqueixen
mútuament. Comparteixen coneixements, recursos, els diferents punts de vista... per
arribar conjuntament a l’objectiu final.
– Responsabilitat individual: tot i la importància del grup, és essencial que cada
membre porti a terme la seva part. Tot el grup és responsable de demanar aquesta
implicació individual, i cada membre és responsable d’evitar la passivitat i aportar la
seva part.
– Habilitats socials: el grup ha d’aprendre a gestionar-se desenvolupant les habilitats
socials: confiança, gestió del conflicte, escolta, diàleg, assertivitat... És un aprenentatge
constant.
– Avaluació de grup: és important una avaluació constant del grup durant el procés de
cara al bon funcionament, el rendiment i la productivitat. Avaluar és acompanyar
l’aprenentatge. És bo anar fent conscient l’evolució d’aquest aprenentatge, i fer-ho des
de l’observació del professor o professora amb l’heteroavaluació, però també des dels
mateixos alumnes, de manera grupal amb la coavaluació i de manera individual des de
l’autoavaluació.

1.3.2. Rols dels membres de l’equip
Dins del grup cooperatiu es poden establir rols que ajudin al bon funcionament i a la
responsabilitat personal. És ideal que aquests rols surtin d’ells mateixos, identificant
les necessitats i definint els rols que hi donarien resposta. I, a continuació, s’adjudica
cada rol a un membre de l’equip.
Tot i així, donem una idea de tipologia de rols:
– Portaveu: Fa de pont entre el docent i el grup. Parla en nom del grup i és qui fa les
preguntes o planteja les qüestions.
– Secretari/a: Pren nota de les tasques a fer, porta el calendari, recull els acords, etc.
– Moderador/a: Té cura que tots els membres tinguin el seu lloc al grup. Mira que hi
hagi respecte, escolta, participació activa i equitativa. Vigila que tots facin les tasques
que s’han acordat.
– Gestor/a: Controla que tots mantinguin l’ordre. Està atent als temps per fer les
activitats o les tasques programades.
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1.3.2.1. Tècniques cooperatives
Spencer Kagan, diplomat en Ciències Polítiques per la Universitat de Berkeley i màster
en Psicologia Clínica per la Universitat de Califòrnia, va definir una sèrie de tècniques
cooperatives que ajuden a la dinàmica de l’equip, és a dir, afavoreixen que es duguin a
terme els principis cooperatius comentats anteriorment. Algunes d’aquestes tècniques
són:

•

Taula rodona

•

El foli giratori

•

Caps numerats

•

Discussió de parells

•

Trobar algú que...

•

1-2-3

•

Parada de tres minuts

•

Mapa conceptual a quatre bandes

•

Llapis al centre

•

El joc de les paraules

•

Les quatre cantonades

•

Les pàgines grogues

•

Entrevista en tres passos

•

Coneixem paraules junts

•

En què ens assemblem?

•

Taula ràpida

•

Tots responem

•

Construir un problema

•

La línia del temps

•

Revisió rotativa

•

Resum del dia

•

Llançar la pregunta

•

...
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A l’apartat «Orientacions metodològiques» es desenvolupen les que apareixen en
aquest material.
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1.4. Productes finals. Intel·ligències múltiples
Howard Gardner, psicòleg americà, va publicar a finals del segle XX, Frames of Mind
(«Estructures de la ment»), on explica la seva teoria de les intel·ligències múltiples.
Junt amb el seu equip de la Universitat de Harvard, va identificar diferents
intel·ligències a partir de les quals les persones tenen més facilitat per incorporar una
determinada informació.
Aquesta teoria ha tingut una gran influència en el món de l’educació i ha portat a
aprofundir en la manera d’aprendre dels alumnes, és a dir, des d’on els alumnes són
més favorables a rebre la informació i incorporar-la en el seu aprenentatge, ja que no
tots aprenen de la mateixa manera, no tots reben la informació des dels mateixos
inputs o «portes d’entrada», ni tots la processen de la mateixa manera.
Les intel·ligències que Gardner destaca són:
•

Intel·ligència lingüístico-verbal: és la capacitat de dominar el llenguatge de
manera efectiva, la capacitat de comunicar-se i fer-se entendre, així com
d’expressar-se de diverses maneres i amb diversos estils: parlar, escriure,
llenguatge gestual...

•

Intel·ligència lògico-matemàtica: és la capacitat d’utilitzar el pensament lògic,
així com d’utilitzar el pensament abstracte per realitzar afirmacions,
proposicions, relacions... També es relaciona amb el raonament numèric i la
resolució de problemes.

•

Intel·ligència visual-espacial: és la capacitat d’observar i interpretar el món i la
realitat des de diferents perspectives, com el color, les figures, l’espai i la
relació entre aquests.

•

Intel·ligència musical: és la capacitat d’entendre la realitat, comunicar-se i
expressar-se des de conceptes musicals.

•

Intel·ligència corporal-cinestèsica: és la capacitat de processar la informació i
expressar-la a través de la realització d’accions motrius i habilitats des del propi
cos.
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Intel·ligència intrapersonal: és la capacitat d’accedir a l’interior d’un mateix,
comprendre tot el mapa emocional, i des d’aquí interpretar la pròpia vida o
conducta en referència a la realitat i el context.

•

Intel·ligència interpersonal: és la capacitat de sortida d’un mateix per posar-se
en el lloc de l’altre, comprendre una realitat diferent i saber-se relacionar amb
aquesta, així com captar aspectes de la realitat no evidents i interpretar-los.

•

Intel·ligència naturalista: és la capacitat d’observar, ordenar, classificar
elements de l’entorn, especialment de la natura.

En aquest material, es fan propostes finals de productes maker que contemplen les
diferents intel·ligències. Per exemple: la creació d’un núvol de paraules poderoses
(intel·ligència lingüístico-verbal); genograma de les dones de la família (intel·ligència
interpersonal i naturalista); cartes de les veus marginades (intel·ligència lingüísticoverbal i interpersonal); Museu de les Dones (intel·ligència visual-espacial i corporalcinestèsica); himne sobre l’alteritat i la diferència (intel·ligència musical); gamificació
(intel·ligència interpersonal i lògico-matemàtica); Projecte ApS (intel·ligència
interpersonal); experiència d’interioritat (intel·ligència intrapersonal); presentació
digital (intel·ligència lògico-matemàtica i visual-espacial); vídeo stop-motion
(intel·ligència lògico-matemàtica i interpersonal).
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1.5. Avaluació i metacognició
No hi ha dubte que, en el procés d’aprenentatge, l’avaluació és una peça clau, per no
dir una de les més importants. Però cal fer-se primer la pregunta: què entem per
avaluació?

1.5.1. L’avaluació
Avaluar és molt més que quantificar un resultat final. Avaluar és acompanyar el procés
d’aprenentatge de l’alumne ajudant-lo a convertir-se en el protagonista del seu propi
aprenentatge. És donar-li la capacitat d’aconseguir la pròpia autonomia en la presa de
decisions de cara a la solució de problemes i reptes que es presentin a l’aula i, per
extensió, als diferents àmbits de la seva vida. És ajudar a convertir l’aprenentatge de
continguts en un impacte real a la vida quotidiana. En aquest sentit, destaquem la
importància de la metacognició, treballada en cada un dels itineraris d’aquest
material, però abans farem un marc general del que entenem per avaluació.
Segons la tipologia, funció i finalitat, podem distingir diferents tipus d’avaluació:
Funció diagnòstica: permet valorar la situació inicial dels alumnes.
•

Avaluació inicial: fa evident des d’on parteix l’alumne; els seus coneixements
previs.

Funció reguladora: permet el seguiment i intervé en el procés d’aprenentatge.
•

Avaluació contínua i formativa: va fent conscient els processos d’ensenyament
i aprenentatge. Les decisions les pren, principalment, el professorat.

•

Avaluació contínua i formadora: els alumnes van detectant les possibles
dificultats i el camí de solució. Aprenen de l’error. Les decisions les pren,
principalment, l’estudiant.

Funció qualificadora: permet valorar els resultats i informar sobre aquests.
•

Avaluació sumativa: va comprovant i fent evident els progressos dels alumnes.
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Metaavaluació: el professor o professora observa i determina aquells aspectes
que caldria modificar per a la millora de l’aprenentatge de l’estudiant.

Destaquem algunes de les eines que ajuden a dur a terme aquests processos:
• Proves escrites
• Proves orals
• Qüestionaris
• Entrevistes
• Check list
• Rúbriques
• Dianes
• Portfoli
• ...
Finalment, distingirem també tres tipus d’avaluació, segons qui la faci:
• Heteroavaluació: el professor o professora, des de l’observació o les eines
d’avaluació, com les proves escrites, orals, qüestionaris, entrevistes, check list, etc.,
comprova el procés d’aprenentatge dels alumnes.
• Coavaluació: és l’avaluació entre iguals. El grup de treball o grup cooperatiu avalua
cadascun dels seus membres. Es poden fer servir eines d’avaluació com rúbriques,
check list, dianes, etc.
• Autoavaluació: és l’estudiant mateix qui, amb determinades eines d’avaluació, com
dianes, qüestionaris, portfoli, etc., avalua el seu propi procés d’aprenentatge.

1.5.2. La metacognició
En aquest material i en aquests itineraris ens interessa especialment posar l’atenció en
un altre aspecte de l’avaluació, la metacognició, que és el procés de fer conscient
l’aprenentatge. És a dir, ajudar que l’alumne sigui conscient del que ha après, de com

50

Dones, espiritualitat, feminismes

Guia d’ús del dossier pedagògic

ho ha après i de com aquest aprenentatge pot impactar en la seva vida quotidiana més
enllà de l’aula.
Al final de cada itinerari, hi ha una proposta de metacognició amb una eina concreta,
sigui una rutina de pensament o una proposta d’autoavaluació, que anirem detallant i
explicant més àmpliament a l’apartat «Orientacions metodològiques».
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2. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES
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2.1. Consideracions inicials
Els 10 itineraris que planteja el dossier pedagògic Dones, espiritualitat, feminismes
estan agrupats en 2 barris diferents: el barri de les tradicions i el barri de l’experiència i
l’alliberament. Cada barri compta amb 5 itineraris agrupats de la següent manera:
Barri de les tradicions
Itinerari 1: El poder de la paraula
Itinerari 2: Dones possibilitadores
Itinerari 3: Una perspectiva diferent
Itinerari 4: Dones que fan història
Itinerari 5: Llocs de trobada
Barri de l’experiència i l’alliberament
Itinerari 6: Llegats i tradicions / Les tradicions espirituals
Itinerari 7: La identitat
Itinerari 8: Les “cultures espirituals”
Itinerari 9: La divinitat en femení
Itinerari 10: Fent vincles
Tots aquests itineraris tenen tres temàtiques de fons que emergeixen del llibre Dones,
espiritualitat i feminismes, escrit per AUDIR i publicat per la Direcció General d’Afers
Religiosos. Es tracta dels següents aspectes: La construcció de la identitat personal
(llibertat d'elecció i identitat); l'empatia (ser conscient des d'on parles i des d'on mires
les altres persones); i la comunitat (quines coses valorem i no es veuen).
Alhora, cada itinerari segueix un mapa que té les mateixes etapes:
1. Horitzó: Ens marca cap a on volem anar. Pedagògicament parlant, seria
l’objectiu de l’itinerari. Son objectius clars, senzills i concisos que ajudaran a
començar a caminar cap allò que es vol assolir. Serà el nostre horitzó; el que
tindrem contínuament a la vista en el nostre itinerari.
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2. Activem el pensament (obrim la porta). En un primer moment es posarà els
alumnes en contacte amb el que es vol descobrir en aquest itinerari des del seu
coneixement previ. Serà com capbussar-se en el seu interior i descobrir què
saben abans de partir sobre el que estan a punt de descobrir.
3. Ens informem (posem consciència). En aquest segon moment, se’ls donarà més
informació o se’ls convidarà a investigar per tal de tenir altres aspectes a
valorar de cara a poder avançar en l’itinerari.
4. Reflexionem i fem debat (el missatge). En un tercer moment s’ajudarà a
l’alumne a fer una reflexió a partir del coneixement previ però aportant noves
dades o provocant una interpel·lació que el pugui ajudar a ampliar la mirada.
També se’l convidarà a posar en comú les reflexions per poder-se enriquir amb
l’aportació d’altres companys.
5. Actuem (el repte). És el moment de plasmar tot el que tenim al cap. És el
moment de baixar-ho al cor i al nostre context. En aquest moment es convidarà
a fer una activitat on es pugui veure, materialment, allò que estan reflexionant i
aprenent. Quan hi ha evidència del pensament s’assoleixen millor les idees i es
fixen no només a l’interior de cadascú sinó a la realitat, provocant un impacte
en els espectadors.
6. Revisem (ens ho mirem). Per acabar, és el moment de mirar tot el recorregut i
veure tot el que s’ha caminat. Des d’aquell inici on encara tot era difús,
inconscient o només un projecte, fins a aquest final des d’on es pot apreciar
l’aprenentatge i l’impacte personal. A més, els alumnes podran avaluar i fer
metacognició del seu aprenentatge.
Cada etapa té una imatge diferent perquè sigui més fàcil d’identificar.
Així doncs, explorem a continuació cada un dels Itineraris donant les corresponents
orientacions metodològiques.
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2.2. Barri de les tradicions
Itinerari 1: El poder de la paraula (pàgines 10-13 del dossier
pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Identitat.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Entendre que la paraula té un valor que no
depèn del ser home o dona sinó del “poder” que se li dona, així com aprofundir
aquesta mirada interseccional àmplia que és la que pot subvertir les relacions de poder
en relacions justes i igualitàries entre persones.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Comencem activant el pensament amb una activitat de pensament lliure a partir de la
paraula “poder”. Es tracta de fer-se conscient dels significats que tinc integrats
d’aquesta paraula i que em venen donats des de fora, des de la societat, les imatges
que en tinc associades i preguntar-se sobre elles. A continuació es convida a donar un
significat nou a aquesta paraula “poder” des d’un sentit més positiu i constructiu amb
el que l’alumne o alumna se senti més còmode i reflecteixi el que realment representa
per ell o ella un sentit més positiu i constructiu.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquest segon moment, posarem consciència de la relació que hi ha entre el poder i
la paraula. Es convida els alumnes a buscar informació sobre aquesta relació partint del
que se’n diu al llibre Dones, espiritualitat i feminisme apartat 1: Tradicions religioses i
feminismes. A continuació, es transcriu un fragment del document que pot ser útil per
aquesta fase de l’aprenentatge:
Sabem que, des d’antic i en la majoria de cultures, el poder de la paraula en
públic és un atribut de masculinitat. En el nostre context europeu, una escena
de l’Odissea és reveladora d’aquests premissa quan el fill d’Ulisses interromp la
seva mare, Penèlope, davant un grup de pretendents. La fa callar, li mana que
s’ocupi del fus i del teler a les seves estances i l’adverteix que “parlar és cosa
d’homes”.
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És el mateix principi que actua en l’àmbit religiós quan en les cartes de Pau es
llegeix “que les dones callin a l’assemblea” o en els textos evangèlics traduïts al
grec s’usa el verb “lalein” —que vol dir xerrar, fer safareig, mormolar, parlar de
manera informal—, sempre que els deixebles de Jesús es refereixen al parlar de
les dones. És el mateix principi que ha silenciat, en l’islam, la veu d’Àïxa,
comentarista de l’Alcorà i transmissora de la Sunna; o que ha silenciat la
paraula de Míriam, profetessa en la tradició jueva. És el mateix principi que
perdura avui, tant en l’àmbit social o religiós, quan les dones budistes a
Tailàndia desafien la seva tradició per voler viure en una comunitat monàstica
femenina; o quan les dones catòliques no poden accedir als ministeris perquè
no se’ls reconeixen els carismes que tenen o els serveis que ja fan dins les
esglésies; o quan les dones de totes les tradicions espirituals han de recuperar
veus i noms de dones perquè lluiten contra la desmemòria i l’oblit de les qui
han contribuït al pensament i al cultiu de l’espiritualitat.
Gràcies a l’exegesi feminista sabem que les dones parlaven a l’assemblea,
predicaven la paraula i celebraven l’eucaristia a les esglésies domèstiques
cristianes dels primers segles. Pel treball de la recerca de les dones budistes
coneixem, ara, el nom de moltes matriarques de la tradició zen. A l’islam, al
judaisme, al cristianisme, ja fa temps que les dones han llegit, han estudiat, han
interpretat les paraules i els missatges de les diferents tradicions de saviesa. I
tot i així, per què la concepció apresa i heretada del poder i de l’ús de la paraula
exclou les dones? Tal vegada haurem de reivindicar que la paraula “poder” faci
referència a mostrar el coneixement i la saviesa que neixen de la pràctica
d’estimar, de tenir cura dels altres, de parlar de la pròpia experiència i
d’atorgar-nos, així, a nosaltres mateixes, l’autoritat quan parlem en públic.
Aquesta nova concepció del “poder” no és la de la possessió del domini, ni de
l’èxit, ni de l’honor; sinó que ha de referir-se a la capacitat de ser eficaç, de
transmetre l’experiència, d’aportar al món allò que som cadascuna, que és únic
i original.
El moviment feminista ha marcat l’agenda de la construcció democràtica durant
el segle XX i aquest inici del segle XXI. Fins a quin punt ha influït en
l’espiritualitat i les pràctiques de les dones de les diferents tradicions que
conviuen avui en els països occidentals? Com se senten, com viuen, què creuen
les dones que professen alguna creença o practiquen l’espiritualitat dins
d’algunes de les tradicions de saviesa a casa nostra? La religió o la tradició
religiosa apodera o oprimeix les dones? És compatible el feminisme amb la
professió d’una fe o la pràctica d’una via espiritual?
D’entrada voldríem aclarir que, si parlem de feminisme o moviment feminista,
ens referim de forma genèrica a la lluita a favor de la dignitat, la integritat i els
drets de les dones en contra de la discriminació i la violència que les societats
patriarcals arrosseguen. El moviment feminista té ja, avui, un recorregut
històric llarg, per això es prefereix parlar de feminismes en plural. La mirada
sobre la realitat i l’experiència de les dones es fa des d’un prisma ben divers de
perspectives filosòfiques i pràctiques de diferents tipus. Quan es descriu el
recorregut històric d’aquest moviment, es parla de la primera onada per referirse a la reivindicació dels drets polítics que van fer les sufragistes (finals del segle
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XIX i principis del XX), de la segona onada dels anys 60 i 70, en què la
reivindicació se centrà en els drets reproductius, la llibertat sexual, l’accés al
mercat laboral i a l’àmbit públic i, encara, de la tercera onada, que
correspondria als anys 80-90, en què cal parlar ja de feminismes, en plural.
Així, no només coneixem els feminismes de la igualtat i de la diferència, sinó
que les dones afroamericanes van denunciar la perspectiva única i etnocèntrica
del feminisme blanc occidental i subratllaren el factor de l’imperialisme colonial
que les mantenia en una tercera discriminació per ser dones, per raça i per
classe social (feminisme decolonial, interseccional). Hi ha qui defensa que cal
abandonar la metàfora de l’onada per referir-nos a aquesta multiplicitat de
punts de vista i parlar de postfeminisme, de ciberfeminisme, a més de
reconèixer l’aportació de la teoria i el moviment queer i LGTBI, que qüestionen
el binarisme sexual i les implicacions del biopoder sobre els cossos de les
persones.
A primer cop d’ull, es pot pensar que un dels factors que ha contribuït als
processos de secularització en les nostres societats hagi estat l’impacte dels
diferents feminismes. Força dones s’han allunyat dels llocs de culte i de les
institucions religioses o han deixat de seguir pràctiques religioses, però en
canvi, la majoria de persones que assisteixen setmanalment o diàriament a
celebracions religioses són dones, i són moltes dones, també, les qui han fet
processos de recerca d’altres tradicions de saviesa i comunitats on poder
créixer espiritualment. Kristin Aune (2011)1 revela en una enquesta realitzada a
més d’un miler de dones d’entre 30 i 40 anys al Regne Unit, que es consideren
elles mateixes més espirituals però menys religioses. Es detecta, doncs, una
relació estreta entre religió i institucionalització, de tal manera que es
considera l’espiritualitat un terme més ampli on hi caben les experiències
espirituals concretes i altres formes d’expressió i vivència comunitàries que no
passen, necessàriament, pels marcs i els esquemes litúrgics i rituals de la religió
institucionalitzada.
Pel que fa a la qüestió de si és compatible el feminisme amb la pràctica
espiritual o la professió d’una fe, algunes de les dones a qui hem entrevistat
admeten que són feministes i que la consciència de la desigualtat i de la
violència contra les dones, tant a la societat com en les comunitats religioses o
espirituals a què pertanyen, les ha mogut a estudiar, a activar-se i a ser
creatives per contribuir al canvi de mentalitats, per procurar pal·liar o
denunciar situacions de discriminació dins les seves comunitats. Sentir-se o
identificar-se com a feministes no els crea cap contradicció personal —malgrat
que algun corrent feminista critica que això sigui possible— amb la fe,
l’espiritualitat o l’adscripció religiosa que professen; un altre tema és com
actuen quan són conscients de les contradiccions que sí que es creen en la
institució religiosa a què s’adscriuen.

1

Kristin Aune, “Much less religious, a little more espiritual: the religious and espiritual views of
third-wave feminists in the UK”, a Feminist Review 97, 2011; pàg. 32-55. [www.feministreview.com]
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D’altres, potser no es defineixen d’entrada com a feministes, perquè
consideren que els plantejaments del feminisme ja estan continguts en el
missatge nuclear de dignitat, respecte i igualtat que la concepció de “persona”
té en les seves tradicions. En cap cas, però, hi ha rebuig als valors, a la filosofia,
a les accions o pràctiques de reivindicació feministes per lluitar a favor de la
dignitat, la integritat i el respecte cap a les dones, amb les quals estan d’acord.
D’altres dones ens alerten durament que la mirada feminista s’apliqui
exclusivament a analitzar les relacions entre barons i dones dins les comunitats
espirituals o religioses, i que es quedi tan sols observant si les dones tenen les
mateixes prerrogatives i possibilitats d’accedir a les mateixes funcions que els
homes. Ens avisen que si només s’observa quina és la divisió de funcions per
gènere que es fa dins una religió determinada, en resultarà una anàlisi
esbiaixada i reduccionista; cal observar, a més de la discriminació de gènere, la
intersecció amb altres factors de tipus social, econòmic, i racial, que afecten les
dones que pertanyen a comunitats o religions minoritàries en aquest context.
Més clarament, ens referim a l’avís que ens fan les dones musulmanes quan els
preguntem si se senten oprimides pels models de feminitat o de relacions
dona-baró que els imposa la seva cultura i la seva religió, però no tenim en
compte les opressions que pateixen de tipus econòmic, social i racial no només
com a dones, sinó com a musulmanes, com a migrants, com a comunitat
religiosa minoritària en un context que els és hostil. La situació precària, les
dificultats d’accés al mercat laboral, la denegació de drets de ciutadania o la
discriminació social i els prejudicis que sofreixen formen part d’aquesta
multiopressió. Volem aprofundir, doncs, aquesta mirada interseccional àmplia,
que és la que pot subvertir les relacions de poder en relacions justes i
igualitàries entre persones.
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
En aquest tercer moment es proposa un debat amb la resta de companys a partir
d’unes preguntes que hauran de preparar abans individualment i tenint en compte el
que han escrit a l’iniciar aquest itinerari sobre la paraula “poder”. Poden escriure les
seves conclusions abans d’anar al debat per tal de tenir preparades les seves idees i
que el debat sigui més àgil i enriquidor.
4. Actuem. El repte.
Per tal de prendre consciència del poder de la paraula, la proposta és fer un núvol de
paraules que reculli tot el que han treballat. D’aquesta manera, serà fàcil reconèixer
visualment l’objectiu de l’itinerari. Es convida a penjar o projectar en un lloc visible de
l’escola, institut o entorn educatiu aquests núvols de paraules perquè es vegi aquesta
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part positiva de la paraula “poder” i fer palès el poder de la paraula, doncs aquesta
crea realitat.
5. Revisem. Ens ho mirem.
En aquest moment es revisarà, no només la feina feta, sinó l’impacte personal que ha
tingut en l’alumnat. Es farà a partir d’unes preguntes de consciència i d’ampliació.

59

Dones, espiritualitat, feminismes

Guia d’ús del dossier pedagògic

Itinerari 2: Dones possibilitadores (pàgines 14-19 del dossier
pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Comunitat.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Comprendre les dones com a possibilitadores
d’allò més sagrat, que és la nostra pròpia vida. Reconeixement i agraïment a les dones
de la pròpia família.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Es començarà activant el pensament amb la rutina de pensament KWL (què sé, què
vull saber, què he après). Aquesta rutina es completarà al final de l’itinerari.
En un primer moment, ens preguntarem què sabem sobre les dones de la nostra
família. Convé deixar una mica de temps per donar pas a recordar o fer conscient coses
que potser no són evidents en un primer moment. Cal fer una mirada tranquil·la a cada
una d’elles: mare, àvia, besàvia si és possible... Es pot convidar a que busquin
fotografies de diferents èpoques.
En un segon moment, ens preguntarem què voldríem saber més. En fer la primera part
de la rutina segurament ens farem conscients que hi ha coses de les dones de la nostra
família que no sabem i que ens agradaria saber. És el moment d’apuntar-les. Potser en
un altre moment, si tenim ocasió de preguntar a la família, ho podem completar.
Deixarem la tercera columna de la rutina pel final de l’itinerari.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquest segon moment, donem un pas més i sortim de la família pròpia per obrir-nos
a la família humana i veure les dones com a comunitat. Dones que aporten riquesa i
saviesa, que han donat resposta, generació rere generació, a necessitats i reptes que
més endavant poden ser compartits i adoptats pel conjunt de la comunitat humana i
de la tradició espiritual.
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Es proposa investigar dones de diferents tradicions espirituals: matriarques del zen, de
les primeres generacions de l’islam, matriarques bíbliques... descobrint què ens volen
dir els seus noms, com van contribuir a la construcció de la societat i la religió, i quina
va ser la petjada que van deixar a la història.
Pot ajudar l’apartat 4: Referents, del llibre Dones, espiritualitat i feminisme. En aquest
apartat es descriuen algunes biografies de dones referents de diverses tradicions
religioses i espirituals. En el cas del cristianisme, se citen les matriarques Sara, Rebeca i
Raquel; Maria Magdalena; Margarida de Navarra; Katharina von Bora; Elisabeth
Schussler-Fiorenza, i Teresa Forcades i Vila. En el judaisme es consignen les biografies
de les filles de Selfahad; Regina Jonas i Hannah Arendt. Per a l’islam: Àïxa, Asma
Lamrabet i Sirin Adlbi Sibai. Per a l’hinduisme vixnuïta: Draupadi, Jahnava Mata i
Urmila Devi Dasi. Per a Brahma Kumaris: Dadi Janki. Per al budisme: Tara, Tenzin Palmo
i Shundo Aoyama Roshi. I per a la fe Bahá’í: Tahirih, Bahíyyih Khánum i Virginia
Orbison.
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
És el moment de compartir com ens ha colpit la descoberta d’aquestes dones i la
petjada que han deixat a la història. Per tal d’ajudar a extraure’n conclusions es farà
servir la destresa de pensament: Les parts i el tot.
En aquest cas, el tot seria la petjada que aquestes dones han deixat al món. I les parts
seria cadascuna de les dones treballades. Així doncs, ens preguntarem què passaria si
aquesta dona no hagués existit? (Què passaria si faltés aquesta part?). I en un segon
moment la pregunta seria quin és el missatge que aquesta dona deixa al món? (Quina
funció/finalitat té aquesta part?).
Finalment, extraurem les conclusions i les compartirem en grup.
4. Actuem. El repte.
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En aquest apartat es proposa fer l’arbre genealògic familiar o el genograma, és a dir,
aportar la informació coneguda de cada una de les dones de la família. Un cop fet
l’arbre, es convida a l’alumne o alumna a escollir una de les dones de la família i
escriure la seva història, però no només com si fos una biografia sinó amb una narració
del que ha estat la seva vida, més enllà de només els fets biològics. Quina petjada ha
deixat, què representa pels que l’estimen, etc.
Finalment, es convida a fer un petit ritual d’agraïment per la vida d’aquesta persona i
de la resta de dones de la família. Pot ser un petit gest d’avant de l’arbre, encendre
una espelma i escriure un a un el nom de cadascuna, fer un collaret amb aquests
noms, o d’altres semblants.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, tornarem a la rutina inicial KWL perquè ens falta completar una part. És el
moment de fer conscient tot el que hem descobert i après durant l’itinerari. Això és el
que escriurem a la tercera columna.
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Itinerari 3: Una perspectiva diferent (pàgines 20-25 del dossier
pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Empatia.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Experimentar que per comprendre bé les
coses i les situacions ens cal moure el nostre punt de vista i observar la realitat des de
llocs diversos per tal d'assolir una visió panoràmica donada per l’adquisició de
perspectives diferents.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Comencem aquest itinerari amb la rutina de pensament Cercle de punts de vista. La
proposta és treballar-la en equip. Sobre el mapa del món hi trobem diferents
personatges, situats sobre la zona d’on provenen. Es tracta que cada membre de
l’equip esculli un dels personatges i es posi a la seva pell, és a dir, intenti empatitzar
amb la realitat d’aquesta persona. Convé dedicar una estona a situar-se i escriure els
pensaments, sentiments, dubtes, inquietuds, etc. A continuació, quan tots els
membres estan llestos, es comparteix en primera persona, com si qui parla fos aquell
personatge. Després d’escoltar a tots els membres es reflexiona sobre si hi ha quelcom
que ha sobtat, que ha cridat l’atenció, que no semblava evident, etc. Cadascú escriu la
seva reflexió i se la guarda per més endavant.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquest segon moment, es convida els alumnes a investigar i diferenciar dos
conceptes: colonialitat i colonialisme. Pot ajudar l’apartat 1.2: Sobre el coneixement
patriarcal i colonial de les religions, del llibre Dones, espiritualitat i feminisme, que diu
així:
El coneixement que tenim de les religions, tant de les altres com de la pròpia,
ha estat construït des d’una perspectiva patriarcal i androcèntrica, que és, al
mateix temps, colonial i “occidentalocèntrica”2. És, per tant, un coneixement
parcial i esbiaixat, que ignora i invisibilitza tant l’experiència i l’aportació de les
dones com l’experiència i les dinàmiques pròpies de les diverses tradicions
2

Prenem el terme de Sirin Adlbi Sibai, La cárcel del feminismo. Akal, Madrid, 2016.
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religioses, que són llegides a partir d’esquemes propis del cristianisme i de la
societat occidental sorgida de la modernitat.
Rita Gross3 posa Mircea Eliade, un dels grans referents de la història de les
religions i la fenomenologia religiosa del segle XX —a qui, possiblement, tothom
que s’ha interessat pel fenomen religiós i la diversitat religiosa ha llegit o ha
sentit anomenar en algun moment— com a exemple d’aquest tipus de
coneixement sobre les religions. En la seva idea de religió i en la seva
metodologia per estudiar les religions, simplement no hi havia espai per a les
dones com a subjectes religiosos, com a éssers humans religiosos de ple dret.
Per a Eliade, “dona” —no pas “les dones”—, és una de les diverses hierofanies
(manifestacions del transcendent) que l’ésser humà experimenta en la seva
relació amb allò sagrat, juntament amb el cel, el sol, la lluna, l’aigua, la terra, i
altres fenòmens naturals absolutament diferenciats d’un homo religiosus
pretesament neutre i representatiu d’una experiència universal.
Eliade només fa una altra menció significativa a les dones o al gènere quan es
refereix als ritus d’iniciació, i explica la segregació sexual en aquest tipus de
ritus tot proposant que les iniciacions dels homes són esdeveniments culturals,
mentre que la iniciació de les dones té lloc en el reialme de la natura, més que
de la cultura, ja que la iniciació de les dones està motivada per esdeveniments
naturals com la menstruació i el part. No té en compte que la ritualització
d’aquests esdeveniments naturals sigui un fenomen cultural, ni valora que la
maduració física dels nois, que motiva la seva iniciació, sigui un esdeveniment
natural.
Mircea Eliade, doncs, és un exemple molt clar de com, en el discurs que
podríem anomenar científic sobre les religions —excepte quan s’elabora des
d’una perspectiva explícitament feminista—, el gènere no s’identifica ni es
teoritza com una categoria significativa i, gairebé sempre, tot el que aprenem
sobre les dones té a veure amb la seva relació amb els homes o amb la
percepció que els homes en tenen. Què deuen fer les dones quan no
interactuen amb els homes, que, en molts contextos, pot ser la major part del
temps? En general, les explicacions sobre les religions no s’han pres la molèstia
de respondre aquesta pregunta.
I ens podem demanar: per què el relat —més estès o més popular— sobre les
religions no s'allibera d’aquesta mirada androcèntrica? Hi pot haver moltes
raons. Una de fonamental és com n’està, de naturalitzada, d’una manera molt
sovint inconscient, la idea patriarcal que el masculí és la norma —només cal
veure el llenguatge genèric que fem servir habitualment— i, per tant, el femení
és una desviació de la norma —i només cal veure la incomoditat que genera l’ús
del genèric femení a la majoria de les orelles.
Hi ha altres hipòtesis, també. Una d’elles seria que, acompanyant el patriarcat,
hi ha un altre marc mental absolutament naturalitzat i inconscient, que se sol
reproduir d’una manera força acrítica, especialment quan es refereix a “l’altra”:
la idea de la modernitat occidental com a norma i mesura de totes les coses.
3

Gross, R. A Garland of Feminist Reflections. University of California Press, Berkeley, 2009.
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Com el patriarcat, aquesta idea té una llarga història de dominació dels pobles
no europeus (o que són llegits com a tal, com ara els sami d’Escandinàvia, o
d’altres) a través de la colonització que, lluny d’haver finalitzat amb els
processos d’independència de les antigues colònies, perviu en un sistema
econòmic, polític i cultural que segueix justificant la superioritat del model
occidental4. Fet i fet, tal com proposen el feminisme decolonial i altres corrents
de pensament crític5, patriarcat i colonialitat són dues cares d’una mateixa
moneda.
D’aquesta manera, la mirada autoreferencial masculina que trobem en relació a
les dones dins de les tradicions religioses es reprodueix en la lectura
“occidentalocèntrica” que es fa de la diversitat religiosa. Malgrat la Il·lustració,
les revolucions de tota mena i els processos de secularització que s’han viscut a
Europa i l’Amèrica del Nord des del segle XVIII, el context i l’estructura de la
cultura occidental segueixen sent profundament cristianes i, per tant, el
cristianisme ha estat, és, encara molt sovint, les ulleres amb les quals es
llegeixen les altres tradicions religioses i espirituals. Ara bé, la mirada
d’occident sobre “l’altra” no s’identifica mai com a cristiana, sinó com a
científica, moderna i, per tant, neutral i universal.
El resultat d’això és, d’una banda, que el retrat que solem trobar en la literatura
i la divulgació sobre les “religions del món”, i també en molta de la producció
acadèmica sobre el mateix tema, té molt més a veure amb el que hi ha en la
ment dels observadors occidentals —molt probablement masculins— que no
pas amb la vida de la majoria de les persones que s’identifiquen amb aquestes
tradicions religioses. Per exemple, el fet que el cristianisme sigui una religió
basada en textos, va portar molts estudiosos occidentals de l’hinduisme a
centrar-se en l’estudi dels textos, sobretot dels més antics, els Vedes, sense
tenir en compte que la dimensió textual només és una de la gran diversitat de
formes i pràctiques espirituals existents en l’hinduisme. D’una manera
semblant, resulta especialment difícil comprendre altres perspectives sobre la
divinitat i el transcendent si no es mira més enllà del model de monoteisme
masculí que han construït les religions occidentals i que no existeix en altres
tradicions.
Passa el mateix amb la interpretació que es fa de les dinàmiques comunitàries i
els diversos rols que els membres d’aquestes comunitats exerceixen en el
desenvolupament de les seves pràctiques espirituals i religioses, així com de les
relacions de poder que s’estableixen dins de les comunitats. L’experiència
occidental d’esglésies molt jerarquitzades —especialment l’Església catòlica,
4

Colonialitat i colonialisme no són el mateix. Colonialisme es refereix a una relació política,
econòmica i administrativa en la que la sobirania d’un poble resideix en un altre poble o nació.
La colonialitat, en canvi, és l’aparell de poder que es gesta en el període colonial i es refereix a
la manera en què el treball, el coneixement, l’autoritat i les relacions intersubjectives s’articulen
entre sí en el marc del capitalisme global, la idea de raça i el sistema sexe-gènere. La
colonialitat es manté després de la independència de les antigues colònies a través de les
relacions de desigualtat i domini entre aquestes antigues colònies i les seves metròpolis, tant a
nivell econòmic com polític i cultural. Vegeu Adlibi Sibai, Sirin op. cit. p. 24.
5
Vegeu l’obra ja citada de Sirin Adlbi Sibai i també Federici, Silvia, Caliban i la bruixa, Virus,
Barcelona, 2018.
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però no exclusivament—, és el model i el marc mental des del qual s’explica el
repartiment de funcions litúrgiques i d’organització de les comunitats, i
s’assimila sovint el paper d’imams, rabins, monjos o sacerdots al de capellans i
pastors, sense tenir en compte les dinàmiques pròpies de cada tradició ni la
possible existència d’altres menes de jerarquies. En aquest cas, les dones en
sortim especialment mal parades, ja que aquesta cerca de jerarquies
masculines similars a les que existeixen a les esglésies, ignora completament la
participació de les dones com a membres actius de les comunitats, on sovint
ostenten funcions litúrgiques i espirituals rellevants. Es podria dir que no és que
les dones no tinguin un paper en la vida de les comunitats i les tradicions
religioses i espirituals, sinó que no el tenen en la ment i els esquemes dels
homes que observen i després expliquen com són aquestes religions. Tot i el
predomini del patriarcat i del domini masculí en la majoria de contextos
religiosos, observar les religions des d’una perspectiva androcèntrica genera
moltes distorsions i ens priva d’una part important del coneixement.
En un altre ordre de coses, cal tenir en compte que aquesta mirada cristiana
sobre les altres tradicions religioses s’ha desenvolupat en el context de la
modernitat i s’ha identificat amb els seus principis i valors, entre els quals
destaca una concepció binària que distingeix la fe de la raó i que separa l’àmbit
espiritual/religiós del civil/secular. Aquesta dualitat té implicacions molt
importants en l’organització social i determina la concepció de quin és l’espai
que ha d’ocupar la religió, des de l’àmbit més personal fins a l’espai públic i les
institucions. La imposició d’aquesta concepció del rol social de la religió per part
de les metròpolis europees a les seves colònies durant els segles XIX i XX ha
forçat les diferents tradicions a fer intents d’adaptació a una cosmovisió que els
és aliena i que, per tant, no ha donat resultats “satisfactoris”, ni per a aquestes
comunitats religioses, ja que aquests processos responien més als interessos de
la metròpoli que no pas a les necessitats de les comunitats, ni per a l’occident
modern secular, perquè la seva proposta segueix topant amb moltes
resistències. Una de les conseqüències més clares de tot plegat és la dificultat
d’imaginar i posar en marxa alternatives viables al model occidental de
modernitat.
Com a exemple significatiu d’aquest procés, podem posar el cas de l’islam que,
des de molts àmbits, s’observa i s’estudia posant al centre l’oposició entre
tradició i modernitat. Quan els i les musulmanes fan coses que s’assemblen al
model occidental, es diu que allò que han fet és modern i, per tant, bo i
satisfactori, i es considera necessari incentivar-ne el desenvolupament i la
promoció. Quan el que fan els i les musulmanes divergeix o contradiu el model
occidental, es diu que es tracta d’un aspecte cultural o tradicional i, per tant,
antic i destinat a ser superat i deixat de banda. Així, quan una dona s’identifica
en primer lloc com a musulmana, opta per construir la seva vida segons els
principis de l’islam i, potser, decideix vestir-se amb hijab, ens diem que també
les nostres besàvies portaven mocador al cap i que és només qüestió de temps
que elles també se l’acabin traient. És a dir, la modernitat occidental es resisteix
a reconèixer l’agència i la capacitat de prendre decisions de les persones i
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col·lectius que identifica com a “altres” i que segueixen, o pretenen seguir,
camins diferents.
Tota aquesta reflexió ens porta a la constatació que el relat que es fa des de la
perspectiva occidental moderna —que també és patriarcal i colonial— sobre les
tradicions religioses i el paper que hi tenen les dones no és ni objectiu, ni
neutral, ni universal, sinó que respon a una subjectivitat i uns interessos
determinats, que estan molt marcats per les relacions de domini i superioritat
en què el patriarcat situa les dones i que occident estableix amb tots els altres
contextos culturals i espirituals. Així, el que s’explica sobre “l’altra” (la dona, la
no blanca, la creient, la diferent…) la construeix, la converteix en allò que es diu
d’ella, marca les relacions que s’hi estableixen i limita la seva capacitat
d’expressar-se tal com és.
Les situacions de desigualtat i les relacions de domini es poden transformar,
però per això cal que, qui ostenta la situació de privilegi, de normalitat, de
poder, sigui conscient de la seva subjectivitat, de la seva posició. Quan donem
per fet que la nostra subjectivitat, la nostra mirada sobre el món, és normativa i
neutral, el que en resulta és una limitació del coneixement perquè només
aprenem el que justifica la nostra posició, i l’opressió d’altres subjectivitats
perquè no les reconeixem ni els deixem espai per expressar-se. És a dir,
l’objectivitat i la neutralitat són impossibles simplement perquè no podem
observar des d’enlloc, sempre som en una posició marcada per la nostra
experiència personal de gènere, classe, raça, cultura i educació que,
inevitablement, afecta el que veiem.
Per això és tan important cedir espai a les veus no hegemòniques, escoltar-les i
reconèixe’ls autoritat i agència, no des de la magnanimitat del privilegi, sinó
com un acte de justícia. Aquestes veus són marginades pel fet que són veus no
masculines, no blanques, no occidentals, no cristianes, i privilegiar-les implica
prendre consciència, com ja s’ha dit, que el coneixement sempre és situat. Això
no vol dir que la perspectiva de les veus marginades sigui més veritable o
millor, sinó que des dels marges es veuen coses diferents de les que es veuen
des del(s) centre(s). Ens calen perspectives diferents per assolir un coneixement
i una comprensió més complets.
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
En un tercer moment es demana una reflexió sobre com condicionen factors com el
color de la pell, el sexe, la nacionalitat... en les oportunitats i possibilitats de les
persones. Pot ajudar tornar a la rutina de pensament inicial: Cercle de punts de vista,
concretament a la reflexió personal amb la que s’ha finalitzat la rutina, per fer aquest
apartat de l’itinerari.
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A continuació, després d’aquesta reflexió personal, s’obre una ronda de compartir amb
la resta de companys les reflexions personals i fer un intercanvi de punts de vista.
Finalment, quan ja tothom s’ha expressat i ha compartit el que necessita, per resumir
la idea principal amb la que finalitza aquesta part, es convida als alumnes a escriure-la
en forma de titular.
4. Actuem. El repte.
En aquesta part ens posem en situació de joc de rol. Ens han convidat al Congrés
Internacional dels Drets Humans i s’ha de preparar el discurs. S’ha de donar veu a una
d’aquestes veus marginades que s’ha treballat en l’apartat anterior. Es demana als
alumnes que escriguin el discurs que farien. Poden buscar altres discursos i veure les
parts que tenen, com comencen i acaben, com és el desenvolupament, i sobre aquesta
base fer el seu. Els ajudarà partir del titular que han escrit a la rutina de pensament de
l’apartat anterior.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, ho farem amb la rutina de pensament Abans pensava, ara penso. Es tracta
de fer conscient com s’ha ampliat la manera de veure o pensar sobre aquest tema.
Què pensaven abans de començar l’itinerari sobre els condicionants de la diferència?
Tenien consciència, o no, d’aquestes desigualtats per factors no escollits com el lloc de
naixement, el color de la pell o el sexe? A continuació escriurem el que en pensen ara,
després d’haver transitat per l’itinerari. Finalment, compararem els dos conjunts de
respostes i n’extraurem conclusions.

68

Dones, espiritualitat, feminismes

Guia d’ús del dossier pedagògic

Itinerari 4: Dones que fan història (pàgines 26-29 del dossier
pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Empatia.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Descobrir com dones de diferents tradicions
espirituals han aportat al món i l’han millorat fent ús de la seva llibertat i plena
consciència, així com reflexionar sobre la llibertat i potencialitat pròpies i ser capaç
d’elaborar un discurs crític, conscient, positiu i coherent.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Comencem l’itinerari amb la rutina de pensament Preguntes creatives per activar el
que els alumnes relacionen, en un primer moment, amb la llibertat i les pròpies
potencialitats. Observarem amb aquesta rutina, a partir de les preguntes proposades,
què entenen per llibertat i com es veuen a ells mateixos.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquest segon moment, es convida a aprofundir en diverses dones, de diferents
tradicions religioses, que han fet història. Pot ajudar l’apartat 4: Referents, del llibre
Dones, espiritualitat i feminisme, on trobaran diverses dones que es proposen com a
model (algunes vives encara, i d’altres que van viure fa anys), però també en poden
buscar unes altres. Convé conduir els alumnes a centrar la investigació i la cerca
d’informació cap a les potencialitats d’aquestes dones i cap a la manera de viure la
llibertat. Cada alumne treballarà una dona diferent.
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
En aquest apartat es convida a aprofundir més en el concepte de llibertat. Cada
alumne i alumna haurà de construir la seva pròpia definició de llibertat. Convé dedicar
un temps fins que estiguin convençuts amb la definició creada.
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En un segon moment, contrastaran la seva definició amb les dones treballades i amb la
forma en com elles van viure aquesta llibertat i buscaran o detectaran si hi ha punts en
comú o si hi ha diferències significatives.
En tercer lloc, compararan si barons i dones viuen la llibertat de la mateixa manera i
n’extrauran conclusions.
És bo que, abans de compartir-ho junts en el debat, s’ho preparin individualment per
fer conscient el que cadascú vol expressar.
4. Actuem. El repte.
És el moment de treballar en grup. Entre tots convertirem l’espai en un Museu de la
llibertat i la consciència on es farà una exposició de les dones treballades. Ens
agruparem per grups cooperatius i cada grup prepararà els seus cartells. A cada cartell
s’ha de veure: el nom de la dona en qüestió i la data de naixement (i mort si és el cas),
la seva aportació al món i la societat, i una petita biografia. També hi haurà la seva
imatge. Els cartells tindran una mida d’un metre d’alçada per mig d’amplada,
aproximadament. Cada grup prepararà doncs entre 3 i 5 cartells segons els membres.
S’ha de pensar la distribució dels cartells i a qui es convidarà per visitar-ho un cop
finalitzat el projecte.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, és el moment de mirar la feina feta i fer conscient l’aprenentatge. Aquesta
vegada es farà amb una autoavaluació amb una Diana. S’avaluaran 5 ítems que es
decidiran conjuntament. Tres d’ells han de tenir a veure amb l’aprenentatge del
contingut de l’itinerari i els altres dos amb el treball de grup. Tothom ha d’estar
d’acord amb els ítems a avaluar. Un exemple de 5 ítems pot ser:
Ítem 1: He ampliat el meu concepte inicial de llibertat.
Ítem 2: He treballat amb profunditat la dona que he escollit.
Ítem 3: He relacionat amb consciència, trobant coincidències i discrepàncies, la meva
forma d’entendre la llibertat amb com l’entén la dona que he treballat.
Ítem 4: He col·laborat activament en la construcció de cartells pel museu.
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Ítem 5: He respectat en el grup les opinions i feina dels altres.
Un cop decidits els 5 ítems, s’escriuen a la diana i cada alumne o alumna,
individualment, va marcant de l’1 al 5 (sent el número 5 l’òptim) el valor que es dona a
cada ítem. Després uneix els punts generant un àrea que ajudarà a visualitzar
ràpidament, tant a l’alumne com al professor o educador, com ha estat l’aprenentatge.
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Itinerari 5: Llocs de trobada (pàgines 30-34 del dossier pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Empatia.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Descobrir que els marges són un lloc de
trobada per excel·lència. Experimentar com a les fronteres hi ha més coses en comú
que al bell mig del territori. I que quan més obertura hi hagi al diàleg, més atenció a
l’alteritat i més permís se li dona a la diferència, més enriquidora serà qualsevol
experiència personal.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Per començar aquest itinerari ho farem amb la rutina de pensament Punts cardinals.
Ens preguntarem sobre “els llocs de trobada”, fent conscient als alumnes que no
només són físics.
En primer lloc, ens situarem a la N (nord) i ens preguntarem què necessito saber sobre
aquest aspecte. Per exemple: necessito saber què és per a mi un lloc de trobada. En
segon lloc, ens situarem a la S (sud) i ens preguntarem quina és la pròpia situació de
partida, escrivint una resposta. Per exemple: la meva situació de partida és que
m’agrada trobar-me amb els amics però no amb gent que no conec de res. Una altra
resposta pot ser totalment contrària, per exemple: m’agrada trobar-me i conèixer gent
nova. Cal recordar que a les rutines de pensament tot està bé. No hi ha respostes
incorrectes. En tercer lloc ens situarem a la O (oest, de vegades W) i aquí ens
preguntarem a on hi ha obscuritat, és a dir, quines coses em preocupen. Per exemple:
com ho puc fer per fomentar l’encontre amb persones que no m’agraden? Finalment,
ens situarem a la E (est) i ens preguntarem què m’emociona i escriurem la resposta.
Per exemple: m’emociona trobar-me amb la meva millor amiga. O m’emociona
conèixer gent nova...
2. Ens informem. Posem consciència.
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En aquest segon moment, se’ls hi demana aprofundir sobre les paraules alteritat i
diferència buscant significats ja sigui en la pròpia significació de la paraula com en la
manera de presentar-se a la realitat.
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
En un tercer moment es convidarà a personalitzar aquestes paraules i fer-se conscient
de com les viuen a la seva realitat i en el seu context. De si és motiu de marginació o
celebració i per què. Convé que es prepari primer individualment i es vagi a
l’assemblea amb els punts d’intervenció preparats. És interessant poder-ho compartir
amb el grup, però s’ha de ser molt curosos amb que hi hagi sempre el màxim respecte
en cada intervenció. S’ha d’aconseguir un ambient de seguretat.
4. Actuem. El repte.
En aquest itinerari es proposa plasmar el coneixement i la descoberta en una peça
musical on s’ha de veure clarament com la diferència i l’alteritat ens enriqueixen
mútuament. Per tant, cada grup haurà de crear una lletra per a la cançó i posar un
títol. La música pot ser inventada o aprofitada d’alguna peça o cançó coneguda. Per
crear la lletra es proposa fer-ho ajudats amb la tècnica cooperativa Foli giratori de
manera que tots els membres del grup participaran en la tasca creativa. Així ningú es
pot sentir que “no sap” fer una lletra per la cançó. En una primera ronda s’escriurà
sobre la paraula alteritat i en una segona ronda sobre la paraula diferència. A la tercera
ronda s’ha d’escriure frases que convidin a viure aquestes actituds i el per què s’han de
viure. A partir d’aquí ve la tasca divertida i creativa d’ajuntar les frases que ha escrit el
grup, reordenar-les amb sentit, modificar-les una mica, si cal, i agrupar-les com a lletra
de la cançó, sempre encaixant-la amb la música escollida.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, revisarem el que hem après fent metacognició: Què he après, com ho he
fet, què m’ha ajudat... i ho farem amb la rutina de pensament RAP (revisar, ampliar,
preguntar). En un primer moment, revisarem l’aprenentatge a partir de la pregunta
Com relaciono ara els marges, la diferència i l’alteritat com a lloc de trobada? Al donar
resposta és important ser conscient de què m’ha ajudat a veure-ho així ara, com he
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arribat fins aquí durant l’itinerari. En un segon moment ampliarem, és a dir,
convidarem als alumnes a fer-se conscients de com s’ha ampliat la seva mirada en
aquestes qüestions de l’alteritat i la diferència. Finalment, els convidarem a preguntarse més, és a dir, què ha quedat encara sense resposta o quines qüestions es plantegen
ara.
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2.3. Barri de l’experiència i l’alliberament
Itinerari 6: Llegats i tradicions / Les tradicions espirituals
(pàgines 35-39 del dossier pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Comunitat.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Conèixer les diferents tradicions espirituals i
descobrir quina és la seva experiència de comunitat i la seva implicació al món.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Per començar aquest itinerari ho farem amb la rutina de pensament Veig, penso, em
pregunto a partir de la imatge dels símbols de les diferents religions. Els alumnes han
d’apuntar allò que veuen, sense cap filtre. Després, allò que pensen del que han vist.
En un tercer moment, preguntes que els hi sorgeixen a partir del que veuen i pensen.
Quan han escrit les tres parts es posa en comú escoltant el que han escrit els altres
companys i companyes. Recordem que tot és vàlid i que no s’ha de contestar a les
preguntes que es formulen a la tercera part de la rutina. La intenció no és donar
resposta sinó activar el pensament.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquesta segona part de l’itinerari la proposta és buscar informació de les diferents
tradicions religioses: budisme, islam, cristianisme evangèlic, judaisme, cristianisme
catòlic, etc. Pot ajudar l’apartat 2: Dones, experiència religiosa i alliberament, del llibre
Dones, espiritualitat i feminisme. N’extraiem aquí alguns fragments que poden ser
útils:
Espiritualitat: connexió amb l’ésser o el desig profund
(…) Cada tradició, cada comunitat, configura el que podríem anomenar una
“cultura espiritual”, una manera pròpia de viure i desenvolupar aquesta mirada
sobre la realitat del que som i del que ens envolta i, en cada cas, prioritza o
promou uns aspectes o uns altres, tot posant el focus en l’experiència personal
de connexió i de transcendència del jo, o en l’experiència col·lectiva, que es viu
principalment en comunitat, i que es projecta tant en les pràctiques religioses
com en el compromís per a la transformació del món.
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Per exemple, dues mirades aparentment molt distanciades sobre l’espiritualitat
serien les del budisme i el judaisme. Les nostres entrevistades budistes ens
parlaven de la seva tradició com d’una experiència espiritual, més que no pas
una religió, que consisteix a cultivar la interioritat per tal d’arribar a
comprendre la realitat i la interrelació entre tots els elements de la vida. Des
del budisme zen, se subratlla la pràctica i la tècnica de la interiorització com una
possibilitat de connectar amb l’energia bàsica i universal que t’impulsa. Aquesta
connexió et permet transcendir certs límits psicològics o reduccions a què ens
acostuma la pròpia cultura, per tal de, a través del silenci i de l’experiència del
buit, arribar a mirar les altres com una jo-mateixa. La il·luminació budista a la
qual es pretén arribar és un procés de desvetllament personal i d’experiència
de llum.
Per una altra banda, des del judaisme, les nostres interlocutores també
rebutjaven el qualificatiu de religió per a la seva tradició, però ens deien que,
més enllà de l’espiritualitat, el judaisme és poble i és acció. Per tant, la
dimensió comunitària, que inclou la lectura i l’estudi de la Torà i les escriptures,
i el compromís amb el món (Tikkun Olam o “reparar el món”) són elements clau
de l’espiritualitat jueva, gairebé més que la pregària.
En l’islam, ens deien les entrevistades, hi ha una part del missatge que va
adreçada a cada persona directament, però també hi ha una part que s’adreça
a la comunitat i la crida a una responsabilitat en comú. Per això, el treball per la
justícia forma part de la pràctica de l’islam.
Pel que fa al cristianisme, l’espiritualitat s’entén com una experiència de
confiança amb la pròpia bondat i amb la potencialitat d’una mateixa per no
deixar-se enredar per les pròpies pors, com també ho expressen les budistes.
Aquest procés alliberador és el que dinamitza la subjectivitat i activa l’obertura,
la capacitat de rebre des de la vulnerabilitat pròpia, que és a la vegada el
fonament des d’on es pot actuar i comprometre’s en el món. Des del
cristianisme evangèlic, ens definien l’espiritualitat com una experiència global
que ens aporta valor com a éssers humans i ens fa conscients del valor de les
altres. I és aquesta consciència del propi valor i del valors d’altres el que ens
porta a actuar allà on ens sentim cridades. Les dones cristianes, com les
musulmanes i les jueves, posen en valor la relació amb persones properes, que
amb el seu exemple i testimoni de coherència entre creença i compromís en
tasques socials, han estat font espiritual i estímul per al treball a favor de la
justícia.
Així, tot i els matisos i les diferències, espiritualitat, comunitat i compromís amb
el món, no es viuen com experiències diferenciades, i cap d’elles té sentit, o el
té plenament, sense el concurs de les altres.
Transmissió i aprenentatge en les trajectòries espirituals individuals
Espiritualitat i identitat són elements complexos i dinàmics que evolucionen i es
transformen al llarg de la vida i que ens porten a prendre decisions que ens
situen en un lloc determinat, tant a l’interior de la comunitat religiosa com en la
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societat. Sobre el procés de construcció de la identitat espiritual que cada dona
ha fet, les dones entrevistades remarquen, d’una banda, la importància dels
testimonis propers —com ja apuntàvem en l’apartat anterior—, que han estat
models i transmissors de valors, coherència entre fe i acció, exemples
d’humanitat; i per l’altra banda, l’accés directe als textos sagrats per llegir,
comprendre, estudiar i interpretar directament el missatge de cada tradició i
apropiar-se’l.
Les dones jueves, les musulmanes i les cristianes, valoren la socialització rebuda
en els contextos més propers i íntims com són la família, les festes religioses o
els espais comunitaris de formació per a infants i joves. Quan es valora
positivament aquesta transmissió rebuda és perquè l’han viscuda sense
imposició, amb naturalitat i en consonància amb la cultura on se sentien
arrelades. L’etapa infantil és clau per a l’aprenentatge no pas de doctrines i
normes, sinó de valors, actituds i comportaments a través de les relacions
afectives amb adults de la família que els són models, per una banda, i amb la
socialització amb altres infants i joves del seu mateix context, en un ambient
amable, lúdic i respectuós.
Així, una de les entrevistades, musulmana, distingia entre “la religió per
tradició”, entesa com el conjunt de creences, valors i pràctiques que rebem de
la família i de l’entorn cultural i social, i “la religió per tu mateixa”, és a dir,
l’apropiació que cadascú fa d’allò que ha rebut, passat pel filtre de la pròpia
experiència. La religió t’arriba de la família i de l’entorn, però hi ha un moment
en què et qüestiones aquest llegat, et poses a llegir i et trobes gent amb qui
aprens coses que et permeten abraçar la religió d’una altra manera i trobar el
“teu” islam. Com deia una altra de les entrevistades, Al·là no vol les
musulmanes que hereten i imiten sense qüestionar-se res, sinó les que
busquen i es troben en l’islam. No es tracta d’adherir-se a una ortodòxia que
serveix a finalitats més uniformitzadores, sinó que la transmissió dels valors
religiosos i espirituals respecti la llibertat de la persona i serveixi per al
creixement personal i comunitari. És aquest estil de transmissió el que
prefereixen també per als seus fills i filles.
En el mateix sentit, moltes de les entrevistades cristianes es referien a una
religiositat cultural i tradicional viscuda a la família que, també a partir del
qüestionament i del desig de trobar un espai propi, ha desembocat en la
descoberta de la fe com una experiència personal transformadora.
Per tant, no n’hi ha prou d’haver rebut una tradició, sigui a través de la família,
de l’escola o de l’entorn social i cultural. Cal, a més, fer un procés conscient de
recerca personal i de qüestionament de la religió heretada per, en un moment
determinat, confrontar-s’hi, optar, decidir formar part d’una tradició i d’una
comunitat i construir la vida sobre la base dels seus ensenyaments. També, és
clar, en el cas de les persones que han triat abraçar una tradició religiosa o
espiritual que no és la de la seva família o el seu entorn més proper. Les
tradicions religioses tenen una gran diversitat interna i la decisió de “convertirse” implica també un discerniment sobre quina és l’escola, el corrent o la
comunitat a la qual es vol pertànyer. Totes les dones entrevistades han donat
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una gran rellevància a aquest procés, que podríem anomenar d’apropiació de la
religió, a través de la interpretació de la tradició per trobar-hi allò que respon a
les seves inquietuds i al seu desig d’alliberament i de plenitud.
Per a algunes dones, aquests processos d’interiorització desemboquen en una
pèrdua progressiva d’elements religiosos. Són les que s’autodenominen
“espirituals sense religió” perquè, en aquest procés, connecten amb la font
essencial del ser i de la vida que creuen que és compartida amb altres
expressions i tradicions espirituals, i no veuen, llavors, que hi hagi la necessitat
de pertànyer a una religió determinada. Opinen que les formes religioses són
culturals i, per tant, se senten lliures d’apartar-se de la uniformització de rituals
o celebracions fixades. Així doncs, la seva pràctica se centra en el cultiu
d’aquesta interioritat.
En aquest procés de presa de consciència hi intervenen actors i elements
diversos,com ara els grups i moviments en els quals moltes de les entrevistades
van participar durant l’adolescència i la joventut (esglésies i comunitats,
moviments de laics, grups de revisió de vida, grups d’estudi o meditació, etc.).
Per a totes elles, aquests han estat espais d’aprenentatge i d’estudi dels
fonaments de la tradició religiosa (els textos, les pràctiques, els valors) i de
descoberta d’una dimensió més íntima i fonda de l’espiritualitat, a través de
l’estudi, la meditació i la pregària, però també de l’acció social, la solidaritat i la
presa de consciència respecte de les desigualtats i la injustícia. D’aquest
element de solidaritat i denúncia sorgeix també la consciència de la injustícia de
gènere, no només en el món i la societat, sinó també dins de la pròpia
comunitat i en la seva tradició. (…)
La comunitat: fer vincles per créixer espiritualment
Malgrat que hem dit que l’experiència espiritual és subjectiva i personal,
necessita el vincle amb la comunitat per confrontar-se, per compartir, per
celebrar i per permetre, a cada individu, que creixi i maduri com a persona.
Sense la dimensió comunitària no hi ha possibilitat d’humanització perquè som
éssers relacionals. Aquesta dimensió comunitària és un tret comú que han
ressaltat totes les dones amb qui hem parlat, ja siguin les que pertanyen a les
religions més institucionalitzades o bé les que formen part de petites
comunitats més minoritàries en el nostre context, però, i potser també per
això, que tenen experiència dels valors positius d’aquests lligams que són xarxa
d’aprenentatge, de suport, de límits i reptes, de celebració i d’acció.
Quan Bell Hooks6 descriu el sistema de dominació com una connexió entre
categories que es poden identificar amb les del patriarcat blanc, imperialista,
supremacista i capitalista, proposa que només es pot combatre si construïm
una comunitat d’amor entre diferents on cadascú hi aporti tot el que sàpiga fer.
Només a través del desig d’humanitzar-nos podem travessar les crisis, el
racisme, la violència masclista i la denigració dels cossos.
6

Bell Hooks, Buddhism, the Beats and Loving Blackness.
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/12/10/bell-hooks-buddhism-the-beats-and-lovingblackness/
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Podríem dir, doncs, que la premissa que l’espiritualitat ha de ser viscuda en
comunitat és un tret compartit amb totes les tradicions espirituals i religioses.
Per exemple, el judaisme no concep la vivència d’aquesta religió des d’un
vessant estrictament individual. El judaisme és fonamentalment acció i demana
un compromís comunitari i amb el món. Els rituals, les litúrgies, les celebracions
de les festes que marquen el cicle anual es viuen en l’àmbit familiar i es
comparteixen a la sinagoga amb la comunitat.
Per al cristianisme, la celebració de l’eucaristia com a memorial del Crist, és un
sagrament, un do que necessita materialitat i ser compartit en comunitat. Els
relats dels Evangelis són fruit de l’experiència comunitària d’uns primers grups
que són transgressió d’una manera d’entendre el compliment del que
anomenen “Llei” en el context del segle I d.C. La vivència i la crida que van
sentir els va moure a una novetat ètica viscuda en grup que els va impulsar a
actuar públicament.
Els inicis de la tradició monàstica en el cristianisme són un exemple de la
importància de la vida en comú, de fer una vida ascètica, de pregària, allunyada
dels nuclis de poder. Tot i que són més coneguts els eremites i els fundadors de
monestirs masculins, no podem ignorar que les primeres comunitats
monàstiques foren les de l’Amma Maria, a Egipte, o la comunitat de Macrina, a
la Capàdocia, on subratllaren, més que l’ascesi corporal, la importància del cor i
de l’amor i les germanes, la pregària interior i la lectura i l’estudi de la Bíblia.
En la tradició budista perviu la història de Maha Prajapati Gotami, tia de Buda
que el va criar de petit i a qui li va demanar ser ordenada monja. Buda, que ja
havia arribat a la il·luminació i havia ordenat altres monjos, no va acceptar-ho
d’entrada. Prajapati no es va rendir, i amb cinc-centes noies joves més, es van
rapar el cap, es van vestir de groc i van seguir Buda abans de tornar-li a
demanar. Prajapati va aconseguir obrir, així, el llinatge de les bhikkhunis,
comunitats femenines que han anat variant de nombre i que no s’han arribat a
establir en tots els països on es practica el budisme, però en l’actualitat
serveixen d’estímul a dones que volen fer aquesta opció en països com
Tailàndia.
Aquests exemples històrics ens subratllen la importància de la vida comunitària
perquè la vida espiritual sigui arrelada. Actualment, les comunitats protestants
o evangèliques progressistes al nostre país expressen que mantenen aquests
vincles comunitaris forts. A les esglésies evangèliques hi ha sentit de pertinença
i els lligams comunitaris es perceben en el suport afectiu entre famílies i amics,
com també en la implicació de projectes sociocomunitaris en què s’involucren.
En canvi, algunes de les dones catòliques amb qui hem parlat, enyoren una
vivència comunitària forta que les faci sentir-se incloses, valorades i on puguin
desenvolupar-se espiritualment. Aquest lament és una prova que el cultiu de la
interioritat i la interpretació individual dels textos sagrats no les emplena del
tot. L’afebliment dels lligams comunitaris en el cristianisme catòlic actual
demanaria una reflexió i una crítica més profunda, però podem dir, entre altres
factors, que està relacionat amb la pèrdua de significació de l’àmbit religiós en
una societat molt secularitzada; amb el fet que han sorgit nous models
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comunitaris i d’associacions més transversals que, en lloc de fer-ho per
adscripció religiosa, agrupen persones per objectius comuns de lluites socials,
mediambientals, o com a models alternatius; i, també, està relacionat amb una
“experiència de diàspora” que moltes dones senten perquè no combreguen
amb el paper passiu que se’ls reserva a les celebracions, a l’organització interna
dels espais parroquials, o bé que no s’identifiquen amb una església
clericalitzada on no tenen veu ni presència en les estructures funcionals dels
espais institucionalitzats. Veurem més endavant, quines pràctiques i quines
estratègies desenvolupen per compensar aquesta mancança.
Fins i tot el budisme, que és un convit individual a una pràctica meditativa, de
renúncia, de silenci, de senzillesa i humilitat, assenyala la importància de la
comunitat entre els tres fonaments de la seva espiritualitat que anomenen el
triple refugi: Buda, l’experiència profunda; el Dharma, l’ensenyament i pràctica
de la doctrina, i la Sangha, la comunitat. Rita Gross, pensadora i acadèmica
budista i estudiosa contemporània del fet espiritual, critica l’oblit que el
Budisme ha fet d’aquest darrer fonament, la Sangha, i de forma expressiva diu
que “el Budisme ha cultivat dos tresors i un roc”. El Buda i el Dharma són
conceptes masculins, estan molt treballats i aprofundits, s’anomenen sovint
quan es fa referència a l’ensenyament del budisme, mentre que la Sangha és un
concepte femení, fa referència a la comunitat i és un aspecte inexplorat que ha
quedat arraconat. És cert que s’usa habitualment per a referir-se a la comunitat
monàstica, però el budisme té, a més, un sentit de responsabilitat universal
envers tots els éssers i tot ecosistema, per això s’entén que el món pot ser
percebut com una crida a l’acció. Així doncs, la imatge que defineix la Sangha és
la interconnexió de tots amb tot. Cultivar la Sangha implica tenir present el
valor de l’acollida, la relació amb els altres, les relacions de cura i la capacitat de
diàleg. Qualitats, totes, femenines, i precisament per això, potser, relegades a
un segon terme tant en la pràctica budista oriental com occidental. Segons les
dones budistes, fa falta educar i practicar aquests valors per crear Sangha.
Les budistes fan notar que aquesta correspondència de la Sangha amb trets
femenins és la causa per la qual ha quedat invisibilitzada, menys treballada o
menys cultivada. En el budisme tibetà, la paraula que equival a ‘dona’ significa
“renaixement inferior”. També a occident, la individualitat i la racionalitat es
van convertir en valors emergents en la Modernitat i, per tant, es van
relacionar amb atributs masculins. Van ser els arguments per apartar les dones
del poder, dels espais públics i dels espais de coneixement. Per la seva banda,
les dones van haver de lluitar per demostrar que eren sers racionals, que
podien i volien estudiar, que volien ocupar espais acadèmics a les universitats i
a les escoles, i que podien escriure. Bona mostra d’aquesta lluita són les dones
que combaten la misogínia als segles XIV i XV a través de l’escriptura i del
moviment de la Querelle des femmes, com ara Isabel de Villena o Christine de
Pizan.
Un individualisme mal entès i competitiu es contraposa, de forma dualista, al
concepte de comunitat. L’individualisme és positiu si reforça la subjectivitat de
cada persona, promou la capacitat d’agència i l’originalitat de cadascú, però
això, és susceptible que s’esdevingui, precisament, quan hi ha sentit de
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pertinença i vincle comunitari. Fer i ser comunitat comporta el repte de pensar
junts, viure junts, respectant les diferències. Torna a ser el repte de conjugar la
unitat i la diversitat, el grup i l’individu. Totes les tradicions religioses tenen en
compte, preserven i respecten, l’originalitat i la dignitat de cada ésser humà. I a
la vegada, defensen amb força que som persones només si ens entenem “en
relació”, perquè és a partir dels lligams afectius i respectuosos que ens podem
desenvolupar com a persones lliures. Si més no, som testimonis que l’estimació
que reben els infants és bàsica perquè puguin créixer amb una autoestima
sana, una capacitat d’obertura i respecte cap els altres i amb una capacitat de
responsabilitzar-se de la seva vida, de l’entorn i de crear lligams afectius
fructífers amb d’altres.
El repte continua essent crear relacions afectives que no ofeguin, que no facin
dependents o subalterns els uns dels altres, sinó que capacitin per crear
relacions d’igualtat, que deixin marge de llibertat i d’agència. Podria ser
aquesta concepció del ser humà “en relació” i els models comunitaris de vida,
de celebració, de vincles de suport i pregària, de compromís i acció allò que
permeti desenvolupar aquesta nova forma d'interdependència humana.
Les dones professen una espiritualitat arrelada, no només al grup familiar o a la
comunitat a la qual pertanyen, sinó una espiritualitat que les duu a prendre un
compromís concret amb la societat on viuen i amb el medi natural; una mística
del cor i d’ulls oberts que les duu a responsabilitzar-se dels reptes i necessitats
que hi ha al seu entorn. Les dones que cultiven i practiquen aquests tipus de
mística aporten coneixements, saviesa i pràctiques per a la construcció d’una
societat plural, democràtica, feminista, pacífica i sostenible ecològicament.

3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
Després d’investigar i reunir informació de les diferents tradicions religioses es proposa
als alumnes aprofundir una mica més, descobrir les diferències, centrar-se en allò que
és comú a totes elles, fer-se conscients de la influència que tenen aquestes tradicions a
la seva cultura i a la seva quotidianitat. Prepararan primer aquestes qüestions de
forma individual i quan les tinguin treballades es procedirà a debatre i compartir en
assemblea.

4. Actuem. El repte.
En aquest cas, el que es proposa és l’elaboració d’un joc: un kahoot. S’han de preparar
dos tipus de preguntes. Un primer tipus consisteix en una pregunta i donar quatre
opcions de resposta, de les quals només una és correcta. El segon tipus és una
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pregunta amb només dues opcions de resposta: verdader o fals. Convé que primer
s’elaborin les preguntes, millor si és treball de grup, i després muntar el joc. La idea és
que cada grup pugui aportar 5 preguntes: 3 amb quatre opcions de resposta i 2 de
verdader/fals. Així sortiran suficients preguntes com perquè el joc resulti dinàmic. Per
construir el joc s’ha d’entrar a la pàgina www.kahoot.com i un cop introduïdes totes
les preguntes, per jugar, s’ha de llençar el joc des d’aquesta pàgina i els alumnes
entraran a www.kahoot.it amb el codi generat. Es jugarà en grup i competiran entre
els diferents equips.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Es proposa acabar amb els cercles d’importància. Aquesta dinàmica consisteix en
escriure des del centre cap a l’exterior les idees o conceptes de l’aprenentatge. Al
centre s’escriu allò que s’ha après i no es vol oblidar. És aquella idea o concepte que es
considera fonamental. Al seu voltant, com planetes que orbiten al voltant del sol,
s’escriuen la resta d’idees o conceptes. Es poden anar fent òrbites cada vegada més
llunyanes i així classificar les idees en funció de la seva importància. Com més a prop
de la idea principal, més important.
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Itinerari 7: Les “cultures espirituals” (pàgines 40-44 del dossier
pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Comunitat.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Descobrir que poder accedir als textos sagrats
de la pròpia tradició espiritual enriqueix el camí de la recerca de sentit, així com
experimentar que aquests textos sagrats donen resposta a problemes que ens trobem
en la nostra quotidianitat.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Comencem l’itinerari amb la rutina 3-2-1 pont. Aquesta rutina serveix per activar el
pensament a l’inici del trajecte i per avaluar al final de l’itinerari. Consisteix en escriure
3 idees a partir del títol de l’itinerari: “cultures espirituals”. Què em diuen aquestes
dues paraules? Escriure el primer que ve al cap. En un segon moment, 2 preguntes.
També, les primeres que em passen per la ment sobre el títol de l’itinerari. Finalment,
una imatge. La puc dibuixar o donar una descripció, però animem a dibuixar-la. A
continuació es comparteix amb la resta en veu alta una de les idees, una de les
preguntes i es mostra la imatge.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquest apartat es tracta d’entrar als textos sagrats de les diferents tradicions
religioses i trobar-ne algun de significatiu en el que mostri la seva postura vers el món.
Seria molt interessant que si els alumnes coneixen persones d’aquestes tradicions
religioses puguin fer unes entrevistes i que siguin aquestes persones qui escullin els
textos significatius.
Alguns exemples de textos sagrats, entre els milers existents, són aquests:
Cristianisme:
Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era
foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em
vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m. »Llavors els justos li
respondran: »– Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o
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que tenies set, i et donàrem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam
acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a
la presó, i vinguérem a veure’t? »El rei els respondrà: »– En veritat us ho dic: tot
allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi.
Mateu 25:35-40. La Bíblia
Judaisme:
Si hi ha algun pobre prop teu, o en alguna de les ciutats que habitareu, no
enduriràs el cor ni clouràs la mà, sinó que obriràs la mà i li donaràs allò que
necessiti.
Fragment del Deuteronomi
Islam:

Doneu d’allò millor que teniu i d’allò millor que traieu de la terra. Doneu, tal
com vosaltres voldríeu ser tractats.
No feu malbé les vostres ofrenes buscant elogis. Qui ho fa així és com una roca
coberta de terra. Cau la pluja i la deixa ben nua. En canvi, aquells qui donen el
que és seu per amor als altres són com un jardí plantat en un turó; l’aigua de la
pluja o la de la rosada multiplica els seus fruits.
Alcorà, text de la sura 2, 263-265

Hinduisme:
Però qui pot dir com va ser això i com va començar tot?
Era abans que cap cosa ni cap ésser existís,
qui pot saber com va sorgir?
Els savis que han buscat amb saviesa en el seu cor
saben allò que uneix el que és i el que no és,
saben l’existència de l’U en tot el que existeix.
Qui pot saber, però, com va sorgir?
Fragment del Rig-veda, himne X
Budisme:
L’odi mai s’extingeix per l’odi, en aquest món. Només s’apaga a través de
l’Amor. Aquesta és una antiga llei eterna.
Dammapada. Dhp. 5
Fe Bahá’í:
Beneït és aquell que s’associa amb tot ésser humà amb un esperit de màxima
bondat i amor.
Consagreu-vos a la promoció del benestar i la pau dels fills dels homes.
Dediqueu les vostres ments i la vostra voluntat a l’educació dels pobles i races
de la terra, que les dissensions que els separen siguin esborrades de la seva faç.
Sou els fruits d’un sol arbre i les fulles d’una sola branca. Tracteu els altres amb
el màxim amor i harmonia, amb amistat i companyonia.
Aquell Qui és el Sol de la Veritat em testifica. Tan potent és la llum de la unitat
que pot il·luminar la Terra sencera. La veritable religió és font d’amor i
harmonia entre els éssers humans i la causa principal del desenvolupament de
qualitats elevades.
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Paraules de Bahà’u’llàh (1817-1892), fundador de la Fe Bahá’í
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
En un tercer moment es demana a l’alumnat aprofundir en aquests textos escollits i
descobrir quin és el missatge que hi ha al darrere. Cada alumne escriu, de manera
individual, aquests missatges i els porta al debat de l’assemblea. En grup es parlarà de
si aquests textos poden donar resposta, o ajuden a aportar sentit a problemes actuals
de la societat i/o del món. Finalment, n’extraurem conclusions.
4. Actuem. El repte.
El repte d’aquest itinerari és un projecte ApS7, projecte d’aprenentatge i servei. Aquest
tipus de projecte té com a finalitat aplicar l’aprenentatge en un servei a la comunitat.
Es treballarà en grup cooperatiu. Es demana crear un projecte o un servei que doni
resposta a un problema actual del context dels alumnes. Per fer-ho, es poden seguir
els següents passos:
1. Identificar el problema i les seves causes. És ideal que sigui un problema proper als
alumnes, del seu context. Tot i així es poden pensar d’altres problemes més globals.
2. Connectar aquest problema amb una possible resposta des dels missatges treballats
anteriorment d’una de les diferents tradicions espirituals. Pensar i decidir quina seria la
proposta de solució des d’aquesta tradició espiritual. Ha de ser una proposta que es
pugui fer realitat, preferentment de servei o ajuda. Si no pot ser, es pot enfocar a una
sensibilització o campanya solidària que en un futur es pugui traduir en servei.
3. Justificar i documentar les diferents actuacions i solucions.
4. Planificar la resposta i fer-la realitat. S’ha de veure clar l’aprenentatge i com aquest
reverteix en un servei.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, tornem a la rutina de pensament 3, 2, 1 pont i ara, després de l’elaboració
del projecte Aps i de portar-lo a terme, escrivim novament 3 idees, 2 preguntes i 1
imatge que simbolitzi el que ara em ve al cap amb les paraules “cultura espiritual”. Un
7

Es pot visitar la web d’aprenentatge i servei per una bona guía: https://aprenentatgeservei.cat/que-eslaps/
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cop escrit, es compara amb el que es vam escriure i dibuixar a l’inici de l’itinerari i
compartim en grup el resultat. Què ha canviat? Per què creus que ha canviat?
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Itinerari 8: La identitat (pàgines 45-49 del dossier pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Identitat.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Descobrir i experimentar la riquesa espiritual
de les diferents tradicions religioses, comprendre com aquesta espiritualitat pròpia
dona identitat, i fer experiència per participar de la identitat de l’altre.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Comencem l’itinerari amb la rutina de pensament Step inside. Es demanarà als
alumnes que prenguin consciència de com veuen o perceben a persones d’altres
tradicions. S’han de posar “a la seva pell” a partir de les preguntes proposades. A
continuació, es comparteixen en gran grup les respostes de cada un dels alumnes fentse conscient d’altres punts de vista.
2. Ens informem. Posem consciència.
Dedicarem aquest segon moment a la descoberta de quatre tradicions espirituals,
concretant la informació en allò més essencial, el missatge principal de cadascuna.
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
Tots som fills d’una cultura determinada i estem en un context envoltat per una
tradició espiritual determinada i, sens dubte, això té molta influència en nosaltres. Tot i
així, estem cridats a ser conscients i escollir des de la nostra llibertat la creença o
tradició espiritual que decidim. Aquest tercer moment és una invitació a reflexionar
sobre aquesta elecció a partir de les preguntes proposades. Una vegada feta la reflexió
personal es porta al gran grup pel diàleg conjunt.
4. Actuem. El repte.
En aquesta part, es treballa per grups. Cada grup prepara una experiència d’interioritat
des de la vesant d’una tradició espiritual concreta. És convenient que no es repeteixin.
Un exemple d’esquema per aquesta experiència seria:
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- Relaxació inicial: Una estona de silenci acompanyats d’un ritme de respiració
conscient i tranquil que servirà de centrament.
- Cançó: A continuació, posar una música o cançó significativa de la tradició espiritual
concreta.
- Lectura d’un text sagrat de la tradició espiritual escollida. El pot llegir una persona en
veu alta i la resta escolta o el llegeix en veu baixa si el té en paper. Convé que la lectura
sigui pausada i clara.
- Interiorització: A continuació, una música tranquil·la que ajudi a interioritzar el text
llegit. Es pot convidar a repetir en veu alta aquelles paraules que més els hi agradin del
text, a poc a poc, i respectant els ritmes.
- Gest: Convidar a fer un gest que tingui a veure amb el text i la tradició espiritual
escollida. Per exemple: encendre una espelma mentre es formula un desig en veu alta,
escriure en un paper de color un desig i col·locar-ho sobre un panel, agafar un missatge
que el grup ha escrit prèviament sobre un tros de cartolina, etc.
- Final: Acabar amb uns minuts finals en silenci amb música de fons o escoltant una
cançó significativa. Pot ser la mateixa que a l’inici.
Per preparar aquesta estona ajudarà tornar sobre tot el que s’ha treballat durant
l’itinerari.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, és el moment de mirar tot el recorregut i fer-se conscient de l’evolució. Es
durà a terme amb la rutina de pensament Abans pensava... Ara penso. Els alumnes
hauran d’escriure el que pensaven sobre les diferents tradicions espirituals abans de
començar l’itinerari i el que pensen ara, després del treball fet. A continuació, observar
l’evolució i preguntar-se què és el que ha fet veure ara les coses de diferent manera.
Finalment, es comparteix amb els companys.
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Itinerari 9: La divinitat en femení (pàgines 50-54 del dossier
pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Empatia.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és investigar com, al llarg de la història, les
diferents tradicions religioses han presentat la divinitat de maneres molt diverses, fent
ús de diferents imatges. Així com descobrir les imatges femenines o no masculines
utilitzades per mostrar la divinitat.
Aquestes són algunes imatges (n’hi ha moltes altres) que han servit per mostrar la
divinitat, més enllà de la figura masculina:

Chimalma (mitologia azteca)

Guan Yin (budisme)
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Isis (antic Egipte)

Ixtar (mitologia babilònica i mitologia hitita)

Lakshami (hinduisme)
Parvati (hinduisme)

Maria Magdalena (cristianisme)
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Saraswati (hinduisme)

Tara (budisme)

Kṣitigarbha (budisme)
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1. Activem el pensament. Obrim la porta.
Comencem l’itinerari fent-nos preguntes sobre l’aspecte femení de la divinitat. Ho
farem amb la rutina de pensament El semàfor. Es convidarà els alumnes a escriure a la
part vermella aquelles idees que creuen que són falses respecte l’aspecte femení de la
divinitat. A la part groga, els dubtes que els hi sorgeixen. I a la part verda allò que
creuen cert sobre aquest aspecte. Un cop ho han escrit individualment es comparteix
amb el grup. No s’han de fer comentaris de les respostes dels companys, només
escoltar-les i acollir-les.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquest segon moment, es convida els alumnes a fer consciència de totes aquelles
imatges que ens acosten a la divinitat, i a la divinitat en femení. Cal fer una bona
associació d’idees. Quins atributs penso que té la divinitat, quins atributs té l’amor de
la mare, de l’àvia, de la meva millor amiga... i pensar després quins atributs puc
associar a la divinitat en femení (la cura, les abraçades, la fortalesa, l’aigua, el
somriure, la tendresa, la valentia...).
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
Però no sempre és fàcil aquesta associació d’idees. En aquest moment farem
consciència d’això, de com no sempre és fàcil connectar amb imatges femenines de la
divinitat. Tot i així, com que hem dedicat un temps a trobar-les, n’hem aconseguit
algunes. Per tant, farem un visualthinking on quedin plasmades gràficament i
visualment. Un cop fet el treball, es portarà a l’assemblea per ajudar a explicar les
reflexions personals.
4. Actuem. El repte.
Un cop arribats a aquesta part de l’itinerari, de forma individual o per parelles, es
crearan uns cartells per fer una campanya de sensibilització sobre la divinitat en
femení.
El cartell ha de contenir:
- Una imatge que mostri la divinitat en femení.
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- Una frase en forma de lema que expliqui en poques paraules el que es vol expressar
amb aquella imatge.
- Una altra imatge d’una situació actual que necessiti la cura de la divinitat,
acompanyada d’una frase d’ànims o de consol o d’esperança com a missatge d’aquesta
divinitat femenina. Per exemple: una imatge d’una criatura a les entranyes de la mare.
Acompanyats de la frase: “com una mare consola el seu fill” (de la tradició espiritual
cristiana). Al costat, una imatge de refugiats com persones desvalgudes que necessiten
aquesta cura femenina, acompanyada de la frase: “jo també us consolaré” (de la
tradició espiritual cristiana).
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, revisarem la trajectòria d’aquest itinerari amb la rutina de pensament RAP
(revisar, ampliar, preguntar). Farem conscient el que hem descobert sobre la divinitat
en femení fent una revisió del que hem treballat a l’itinerari. Ens pot servir la pregunta:
He descobert imatges de la divinitat que no coneixia? A continuació, ens preguntarem
com i en quin sentit s’ha ampliat la nostra mirada i ho escriurem. Finalment, deixarem
un espai per fer conscient si hi ha més coses que voldria saber i ho formularé en forma
de pregunta. Un cop s’ha fet la rutina individualment es compartirà amb la resta de
companys i companyes.
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Itinerari 10: Fent vincles (pàgines 55-59 del dossier pedagògic)
Aquest itinerari forma part del grup temàtic Comunitat.
L’objectiu o horitzó d’aquest itinerari és: Experimentar com són de necessaris els
vincles per formar comunitat, així com descobrir quins rituals o celebracions utilitzen
les diferents tradicions religioses per crear i mantenir aquests vincles que fan possible
la comunitat.
1. Activem el pensament. Obrim la porta.
En aquesta primera part ens farem conscients de què entenem per vincles, quins
vincles tenim, com són aquests vincles, què representen per a cadascú, etc. I ho farem
conscient amb la rutina CSI: color, símbol, imatge. Consisteix centrar-me en la paraula
vincles i escollir un color amb el que relaciono aquesta paraula i pintar el marc. Convé
no posar raó, sinó escollir el color que més relaciona el que sento o percebo d’aquesta
paraula. A continuació, pensar un símbol que em recordi al que per a mi hi ha al
darrere de la paraula vincles, i dibuixar-ho a la rodona. Finalment, fer un dibuix que
expressi el que per a mi són els vincles. Pot ser tant un dibuix figuratiu com abstracte.
Una vegada finalitzada la rutina es posarà en comú amb la resta de companys.
2. Ens informem. Posem consciència.
En aquest segon moment, aprofundirem en la diferència que hi ha entre el concepte
vincle i el concepte relació. Pot semblar el mateix, però cal ser conscient que pot existir
vincle i que no hi hagi relació i hi pot haver relació entre dues persones i que no
existeixi vincle. Investigarem en el significat dels dos termes i buscarem exemples de
cada cas.
3. Reflexionem i fem debat. El missatge.
Després d’haver investigat i aprofundit en el significat i la casuística d’aquests dos
termes, reflexionarem sobre el que hem descobert a partir de les preguntes
proposades. Cal que els alumnes reflexionin primer individualment o per parelles
abans d’anar a l’assemblea.
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4. Actuem. El repte.
És el moment de plasmar tot el que hem descobert en un producte visual que ho pugui
explicar. Es proposa fer un vídeo stop motion a partir del que hem treballat i amb
l’objectiu d’animar els altres a construir vincles veritables basats en relacions
d’igualtat, justícia i llibertat.
Per crear aquest vídeo, primer s’ha de redactar el guió. Es farà en grup cooperatiu amb
la tècnica llapis al centre. Tots els llapis estan sobre la taula, al centre. Durant mig
minut, el grup parla del que és important que aparegui al relat. Després d’aquest
temps tothom agafa el seu llapis i escriu al seu paper una idea més desenvolupada
segons el que s’ha parlat. Es torna a repetir la dinàmica tantes vegades com calgui fins
que el grup decideixi que té material suficient com per a construir el guió o relat.
A continuació, iniciem els passos per crear el vídeo stop motion:
- Redacció: El grup decideix qui farà de redactor o redactora. Aquesta persona recollirà
les idees recollides amb la tècnica llapis al centre i crearà el relat o guió. Després, el
grup ajudarà o proposarà si hi ha alguna cosa a afegir o canviar.
- Producció: El grup decideix qui farà aquesta tasca. Consisteix en pensar la seqüència i
les imatges que acompanyaran el relat. Poden ser dibuixades o amb ninos.
- Dibuixant o coreògraf/a: El grup decidirà una persona que serà qui dibuixi la
seqüència pensada per producció o qui buscarà els ninos i farà els moviments.
- Càmera: El grup decidirà qui serà l’encarregat o encarregada de gravar el vídeo. Serà
la persona tècnica d’imatge i so. Gravarà les seqüències i farà el muntatge del vídeo.
Tot i que cadascú té el seu paper, tots els membres podran ajudar durant el procés.
5. Revisem. Ens ho mirem.
Per acabar, utilitzarem la rutina de pensament Think pair share. En parelles, comentar
què és el que més m’ha sobtat d’aquest itinerari sobre el treball dels vincles. Què és el
que he descobert i no sabia. I, finalment, què és el que no voldria oblidar mai, allò que
m’ha resultat més significatiu, colpidor, allò especial que em dona sentit...
Quan les parelles ja han acabat es pot compartir amb la resta del grup.
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Bon camí!
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